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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται µία προσπάθεια να διερευνηθούν οι στάσεις και 

οι αντιλήψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά την πρώτη θεσπισµένη εφαρµογή της 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη χώρα µας το σχολικό έτος 2013-2014. 

Στόχος της εργασίας είναι να µελετηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

αναγκαιότητα της διαδικασίας και να εντοπιστούν οι τοµείς συµβολής της στη 

λειτουργία της σχολικής µονάδας. Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στους παράγοντες 

που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την πρόθεση των µελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας να συµµετάσχουν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, υπό το κλίµα 

υποδοχής της που διαµόρφωσε το υποχρεωτικό κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής 

Υπουργικής Απόφασης. Μελετήθηκε η θέση 109 νηπιαγωγών που υπηρέτησαν στο Ν. 

Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Η επιλογή του πληθυσµού ως προς τη 

βαθµίδα έγκειται στη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου και των 

µεθοδολογικών προσεγγίσεων και παιδαγωγικών αρχών, καθώς συνθέτουν ένα πλέγµα 

χαρακτηριστικών της αγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποκρυσταλλώνουν 

την ευελιξία και την καινοτοµία στην εκπαιδευτική πράξη. Στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας η συλλογή δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγιο σε ηλεκτρονική φόρµα και 

αξιοποιήθηκε ο λεγόµενος σχεδιασµός «µικτών µεθόδων» µε τη λήψη «κλειστών» 

απαντήσεων για ποσοτική ανάλυση αλλά και τη διατύπωση «ανοικτών» απαντήσεων 

για πρόσθετες πληροφορίες ποιοτικής µορφής όπου τα υποκείµενα της έρευνας 

κατέθεταν ελεύθερα και αυτόβουλα τις αντιλήψεις και προτάσεις τους. Από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιµοι να 

συµµετάσχουν σε διαδικασίες καταγραφής και αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου 

τους, θέτοντας ζητήµατα εµπιστοσύνης και ασφάλειας στις top-down εκπαιδευτικές 

πρακτικές µε επιτακτική την ανάγκη αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Επισηµαίνεται ο σηµαντικός ρόλος της  σχετικής σχολικής κουλτούρας για την 

ανάπτυξη συλλογικών και συντονισµένων δράσεων και καταδεικνύεται η ανάγκη των 

εκπαιδευτικών για µεγαλύτερη ενεργητική συµµετοχή σε διεργασίες βασισµένες στο 

σχολείο µε έντονη την τάση του εκδηµοκρατισµού των ρυθµιστικών σχέσεων όλων των 

εµπλεκόµενων σε αυτές. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, σχολική κουλτούρα, εκδηµοκρατισµός, εσωτερική 

και εξωτερική αξιολόγηση. 



 3 

ABSTRACT 
 
 

Τhe present work is an attempt to explore the attitudes and perceptions of the 

educational community in its first statutory implementation of self-evaluation of the 

educational work in our country in the school year 2013 to 2014 . The aim of this project 

is to study the opinions of teachers about the necessity of the process and identify areas 

of interference in the operation of the school unit. Our interest focuses on the factors that 

influenced positively or negatively the intention of the members of the educational 

community to participate in the process of self-assessment, in the climate of the host that 

created the mandatory regulatory framework of the related Ministerial Decision. Τhe 

position of 109 kindergarten teachers who served the Pref. Korinthias during the school 

year 2014-2015 was studied. The selection of the population as far as the rank is 

concerned lies in the structure of the curriculum of the kindergarten and the 

methodological approaches and pedagogical principles as they compose a grid of 

characteristics of the conduct and educational process that fosters flexibility and 

innovation in the educational practice. In the present study, the data collection was a 

questionnaire in electronic form and utilized the so-called design " mixed methods "not 

only by taking "closed" responses for quantitative analysis but also the formulation of 

"open" answers for additional information of qualitative form where the subjects of the 

research stated freely and voluntarily their perceptions and suggestions. According to the 

survey results it appears that teachers are prepared to participate in procedures of 

recording and evaluation of the educational project, posing trust and security issues in 

top-down educational practices with the urging need to change the educational policy. 

The role of the relevant school culture is highlighted as important for the development of 

cooperative and coordinated actions and the need of teachers for greater active 

participation is established in processes based on school with a strong trend of the 

democratization of regulatory relationships of all being involved in them. 

 
 
Key - words: self-evaluation, school culture, democratization, internal and external 
evaluation. 
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Εισαγωγή 

 

           Κάθε χώρα διαµορφώνει το πλαίσιο στο οποίο εντάσσει τη δική της πρόταση 

Αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Οι εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικές και θεσµικές συνθήκες που επικρατούν διαµορφώνουν το πεδίο 

εφαρµογής διαφορετικών µοντέλων αξιολόγησης, µε διαφορετικά εργαλεία και µέσα και 

για διαφορετικούς σκοπούς. Ωστόσο, τα σχολεία ως κοινωνικά συστήµατα 

ενσωµατώνουν και αναπαράγουν τις προσδοκίες και τις κοινωνικές απαιτήσεις του 

ευρύτερου εθνικού πλαισίου, µε την σχολική κοινότητα προσανατολισµένη σε 

πρακτικές αποτελεσµατικότητας και βελτίωσης των εκπαιδευτικών επιτευγµάτων τους.  

 Στη χώρα µας, µετά από πολύχρονη απουσία κάθε αξιολογικής διαδικασίας, 

εισήχθη ένα σύστηµα αυτοαξιολόγησης µε σκοπό, όπως διατείνεται τη βελτίωση του 

συνόλου του εκπαιδευτικού έργου. Αφού προηγήθηκε πιλοτική εφαρµογή τα έτη 2010-

2012, προωθήθηκε κατά το διδακτικό έτος 2013-2014 η γενικευµένη εφαρµογή της. Το 

υποχρεωτικό πλαίσιο που συνόδευε την όλη διαδικασία εφαρµογής αντιµετωπίστηκε µε 

επιφύλαξη και καχυποψία από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως παρατηρείται και σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια 

(MacBeath, 2008; Croxford, Grek & Shaik, 2009; Vanhoof, Petegem & Mayer 2009). Η 

επιβεβληµένη εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης µε την σχεδόν ταυτόχρονη εφαρµογή της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είχε αρνητικό αντίκτυπο ακόµη και σε όσους 

αναγνώριζαν τη θετική συµβολή της στη βελτίωση του σχολείου (Janssens & 

Amelsvoort, 2008; MacNamara, O’Hara, Lisi, & Davidsdottir, 2011), οι οποίοι 

προέταξαν ζητήµατα εµπιστοσύνης και ασφάλειας (Swaffield, 2008; MacBeath, 2008; 

Croxford et al., 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, και µε κοινή συνιστώσα για την ανάπτυξη της 

αυτοαξιολόγησης, σύµφωνα µε τις ερευνητικές µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, την 

σχετική σχολική κουλτούρα (Plowright, 2007; Swaffield & MacBeath, 2006; Va΄zquez 

& Gairi΄n, 2014; Swaffield, 2015), τίθεται το ζήτηµα αν και κατά πόσο αυτή η 

επιβεβληµένη πρόταση είναι υλοποιήσιµη και ωφέλιµη τόσο για το εκπαιδευτικό 

σύστηµα όσο και για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.  

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές η έρευνά µας επιχειρεί να καταγράψει τις 

απόψεις και τις στάσεις της εκπαιδευτής κοινότητας υπό τις διαµορφωµένες συνθήκες 

που πλαισίωναν την πρώτη θεσπισµένη εφαρµογή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης 
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του εκπαιδευτικού έργου στη χώρα µας. Μελετήθηκε η θέση 109 νηπιαγωγών που 

υπηρέτησαν στο Ν. Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 για την αναγκαιότητα 

της διαδικασίας και τους τοµείς συµβολής της στη σχολική µονάδα, τους παράγοντες 

που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την πρόθεση συµµετοχής τους και τέλος τις 

αντιλήψεις τους για την ενσωµάτωσή της στην λειτουργία του σχολείου και του 

εκπαιδευτικού έργου.  

Η εργασία αποτελείται από τα εξής τρία µέρη:  

Το πρώτο µέρος αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και  

καταλαµβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια να 

προσεγγίσουµε τις πολιτικές που διέπουν το υπό εξέταση θέµα µας εντοπίζοντας τις 

εννοιολογικές οριοθετήσεις, αναλύοντας το δοµικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, τους 

στόχους και τη διαδικασία υπό το πρίσµα του εθνικού και διακρατικού πλαισίου 

σχεδιασµού και εφαρµογής. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων που αφορά στο υπό εξέταση θέµα. 

Εντοπίζονται βασικές πτυχές της όλης διαδικασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο και τα πεδία που προσελκύουν το διεθνές ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Στο δεύτερο µέρος περιγράφεται το ερευνητικό πλαίσιο της µεθοδολογίας σε δύο 

κεφάλαια. Το κατά σειρά τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εκτείνεται στην αναγνώριση του 

ερευνητικού προβλήµατος της έρευνάς µας σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της 

αυτοαξιολόγησης και τη στάση που διαµορφώθηκε ως επακόλουθο από τους 

εκπαιδευτικούς. ∆ιατυπώνεται ο ερευνητικός σκοπός υπό το πρίσµα των παραδοχών και 

οι λόγοι αναγκαιότητας της παρούσας έρευνας που πηγάζουν από τα στοιχεία που 

καθιστούν σηµαντικό τον όλο προβληµατισµό, παρουσιάζεται η διαδικασία συλλογής 

δεδοµένων, o καθορισµός του πληθυσµού και ο προσδιορισµός του µεγέθους του 

δείγµατος και στη συνέχεια παρουσιάζεται η δοµή του ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια 

γίνεται εστίαση στο στόχο που προτίθεται να ασχοληθεί η έρευνα και διατυπώνονται τα 

ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιέχεται η διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων µε 

την ανάλυση των αποτελεσµάτων και τον έλεγχο των ερωτηµάτων. Στο πέµπτο 

κεφάλαιο διατυπώνονται τα συµπεράσµατα της έρευνας και παρουσιάζονται προτάσεις 

για επιπλέον διερεύνηση. 

Το τρίτο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει παράρτηµα µε το ερωτηµατολόγιο, τις 

συνοδευτικές επιστολές, τον κατάλογο νοµοθετικών διατάξεων, τον κατάλογο 

γραφηµάτων και τις βιβλιογραφικές αναφορές. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1ο Κεφάλαιο 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

1.1. Eννοιολογικές  οριοθετήσεις 

Η ανάγκη για συγκέντρωση στοιχείων και εξαγωγή συµπερασµάτων για την 

αποτελεσµατικότητα ενός οργανισµού κάθε χώρας εδράζεται στην προταγµατική 

αντίληψη πως είναι επιβεβληµένη η κατανόηση και η ενίσχυση της ποιότητάς τους και 

απαραίτητη η εξασφάλιση της βελτίωσης των πρακτικών τους για την καλύτερη δυνατή 

επίτευξη των στόχων τους και την κριτική αποτίµηση των αποτελεσµάτων τους. 

Εντάσσονται δηλαδή σε µία αξιολογική διαδικασία για την αποτελεσµατικότητα και την 

απόδοσή τους όσον αφορά στην παραγωγή του έργου τους. Κατά τον Καψάλη (2004) 

(οπ. αναφ. στο Εφραιµίδης (χχ) «αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία 

αποδίδουµε αξία σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια που χρησιµοποιούµε» (σελ. 1).  

Η εκπαίδευση νοείται ως ένας οργανισµός πολυπαραγοντικός και πολυσύνθετος του 

οποίου το παραγόµενο έργο της αποτιµάται µε ποικίλους τρόπους και διαφορετικούς και 

ετεροκαθορισµένους στόχους. Πρόκειται τόσο για τους φορείς χάραξης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και τους άµεσα εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, όπως τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Ως εκ τούτου, στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα η αξιολόγηση, αν και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κατέχοντας 

κεντρική θέση (Υφαντή, 2001) σ’ αυτό, προϋποθέτει εκτός των σχετικών ρυθµίσεων 

από την πολιτεία, την εξασφάλιση στη συνείδηση των εκπαιδευτικών της 

αναγκαιότητας για την αναβάθµιση και την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου τους (Κασιµάτη & Γιαλαµάς, 2003).  

Ωστόσο, η αξιολόγηση ως όρος έχει συνδεθεί µε το σχολικό έλεγχο και µε πρακτικές 

εποπτείας που χαρακτηρίζουν τον «επιθεωρητισµό» (Hofman, Dijkstra & Hofman, 

2008), και συναντά σε µεγάλο βαθµό αντιµετώπιση καχυποψίας ως ένα µέτρο 

διοικητικού ελέγχου και πολιτικού µέτρου που οδηγεί στο συµβιβασµό (Χαρίσης, χχ). 

«Έτσι, τελικά, η αξιολόγηση αποτελεί ένα όπλο, µια διαδικασία, έναν µηχανισµό ελέγχου, 

συµµόρφωσης και υποταγής των εκπαιδευτικών στις επιταγές των κοινωνικών δυνάµεων 

που ελέγχουν σήµερα το σχολείο και ρυθµίζουν (ή καλύτερα διαχειρίζονται) τις 

λειτουργίες και την κρίση του» (Παπακωνσταντίνου, 2005, 186). 
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 Για το λόγο αυτό, η ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα των σύγχρονων ερευνητικών 

µελετών στο χώρο της εκπαίδευσης και στον τοµέα αυτό από τους εκπαιδευτικούς, 

µπορεί να δώσει χρήσιµες πληροφορίες και διαστάσεις στο ρόλο τους όσον αφορά στη 

σχολική επίδοση και τη βελτίωση του σχολείου. Σύµφωνα µε το ∆ούκα (1999) η 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση τόσο µε την εξωτερική όσο και την εσωτερική µορφή της, 

είναι ένα θέµα κρίσιµο που απασχολεί τον εκπαιδευτικό χώρο για τις ρυθµίσεις των 

σχέσεων εξουσίας µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ανάµεσα στο σχολείο και την 

κεντρική εξουσία, σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο εφαρµογής αξιολογικών πολιτικών.  

Η θέση της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται κατά τους 

Αθανασίου και Ξηντάρα (2008) «πολύ σηµαντική και αναγκαία» διότι λόγοι 

παιδαγωγικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί και διοικητικοί διαµορφώνουν συνθήκες 

αναγκαιότητας και εφαρµογής. Η πρόληψη, ο σχεδιασµός, η ανατροφοδότηση, ο 

εντοπισµός αδυναµιών, η ενίσχυση καλών πρακτικών και η ανάπτυξη των 

διαπροσωπικών σχέσεων είναι στοιχεία που ευνοούν και ενδυναµώνουν τη θέση αυτή 

µέσα στον εκπαιδευτικό χώρο. 

Η αυτοαξιολόγηση των σχολείων (School Self Evaluation) είναι µια διαδικασία 

συλλογικού αναστοχασµού (collective reflection) η οποία παρέχει τη δυνατότητα 

εντοπισµού µίας εικόνας για τις τρέχουσες συνθήκες του σχολείου, ώστε το προσωπικό 

να µπορεί να αξιολογεί τις δυνάµεις και τις αδυναµίες της σχολικής µονάδας, 

προκειµένου να εντοπιστούν οι τοµείς που πρέπει να βελτιωθούν για την ανάπτυξή του 

(Education Bureau, 2013). Πρόκειται για µία διαδικασία που ενσωµατώνει στοιχεία 

συστηµικού χαρακτήρα, καθώς διέπεται από απόψεις, δεξιότητες, πρωτοβουλίες, 

καινοτοµίες, συλλογικές δράσεις, υλικοτεχνικές δοµές και γενικά από οργανωσιακές και  

διδακτικές  πρακτικές (Meuret & Morlaix, 2003). 

Υπάρχουν πολυάριθµες αναφορές τόσο σε ορισµούς όσο και σε λόγους 

αναγκαιότητας που συναντάµε σε κείµενα και έρευνες της σχετικής βιβλιογραφίας.               

Ωστόσο, η θεώρηση του MacBeath που δίνει βαρύτητα στην αποτελεσµατικότητα του 

σχολείου µε σκοπό τη βελτίωση είναι χαρακτηριστική για την σηµασία που δίνεται στην 

διαφορετικότητα κάθε σχολικής µονάδας, καθώς «κάθε προσπάθεια αξιολόγησης ενός 

σχολείου ή οποιουδήποτε άλλου οργανισµού γίνεται πάντοτε σε σχέση µε τις αξίες και τους 

σκοπούς τους, είτε είναι ρητά εκφρασµένοι είτε όχι» (MacBeath, 2001, 27).  

Συγκεκριµένα, ο όρος αυτοξιολόγηση των σχολείων (school self-evaluation) 

αναφέρεται σε µία διαδικασία που τα σχολεία ενεργούν µε αφετηρία τα ίδια, µέσω 

αυτών και για αυτά (Swaffield & MacBeath, 2005). Κατά τους Meuret και Morlaix 
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(2003) η αυτοαξιολόγηση θεωρείται ως µια διαδικασία αξιολόγησης του σχολείου κατά 

την οποία εµπλέκονται οι άµεσα ενδιαφερόµενοι ή τουλάχιστον µέρος αυτών, όπως το 

προσωπικό, οι µαθητές, και οι γονείς. 

Επίσης, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η Αυτοαξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.) στοχεύει στην αποτελεσµατικότητα, όρος που 

(effectiveness, efficacy) συναντάται συχνά και πολλές φορές αντιπαραβάλλεται µε 

εκείνον της αποδοτικότητας (efficiency). Η έννοια της αποδοτικότητας προέρχεται από 

την οικονοµία της αγοράς και «αναφέρεται στον ορθότερο και οικονοµικότερο 

µετασχηµατισµό των εισροών σε εκροές και η αποτελεσµατικότητα στην παραγωγή των 

επιλεγµένων ποσοτήτων προϊόντων/εκροών» (Καρατζιά – Σταυλιώτη & Λαµπρόπουλος 

2006, 79). Κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό «τόσο το πλαίσιο όσο και η ένταση µε την 

οποία υποστηρίζονται οι διάφορες αξίες, η αξιολογική, δηλαδή, προτεραιότητα που τους 

δίνεται από κάθε άτοµο, οµάδα ατόµων ή κυβερνητικό σχήµα εξαρτώνται κυρίως από τις 

ιδεολογικές βάσεις που αυτοί διαθέτουν, αλλά και από τον τρόπο που τις εκθέτουν και τις 

υποστηρίζουν στην πράξη, ιδιαίτερα όταν εµπλέκονται σε θέµατα εκπαιδευτικής 

πολιτικής» (Ball, 1999 οπ. αναφ. στο  Καρατζια – Σταυλιώτη & Λαµπρόπουλος, 2006, 

81). Γενικότερα, τα αποτελέσµατα της έρευνας που συνδέονται µε το αποτελεσµατικό 

σχολείο έχουν υπόσταση και είναι εφαρµόσιµα µόνο όταν εντάσσονται στο 

συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο, αφού «οι παράγοντες 

αποτελεσµατικότητας δεν είναι επεξηγήσεις αλλά συσχετισµοί, αλληλεπιδράσεις». 

(MacBeath, 2001, 38). 

Η (αυτό) -αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η διερεύνηση πτυχών και 

τάσεων εφαρµογής και λειτουργίας της κατά την εκπαιδευτική διαδικασία έχει 

απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς της χώρας µας τα τελευταία χρόνια, και 

καταλαµβάνει σηµαντική θέση στα ζητήµατα της σχολικής ζωής µετά την αξιολόγηση 

της µαθητικής επίδοσης. Το εκπαιδευτικό έργο, κατά τους Ζουγανέλη, Καφετζόπουλο, 

Σοφού και Τσάφο (2007), αναφέρεται σε όλους τους παράγοντες που αφορούν στο 

ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος, τη σχολική µονάδα και όλες 

τις παραµέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως τα Αναλυτικά Προγράµµατα, τη 

σχετική νοµοθεσία, τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Το εκπαιδευτικό έργο βέβαια στη χώρα µας έχει συνδεθεί άµεσα µε την 

αξιολόγηση του µαθητή και έµµεσα µε τη διδακτική διαδικασία,  καθώς εστιάζει στα 

µαθητικά αποτελέσµατα (π.χ. πανελλήνιες εξετάσεις) και λιγότερο στον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. Αν και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, το εκπαιδευτικό έργο έχει 
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συνδεθεί µε το διδακτικό Εφραιµίδης (χχ) και µε την εστίαση σε συγκεκριµένους 

στόχους και διδακτικές πρακτικές µέσα από τα ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., στο ευρύτερο 

τεχνολογικό και παραγωγικό πλαίσιο επικεντρώνεται στον εκπαιδευτικό και την 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς  «είναι αποτέλεσµα της λειτουργίας του σχολικού θεσµού 

µε έµφαση στη δράση του εκπαιδευτικού» (Παπακωνσταντίνου, 2005, 21). 

Μία άλλη διάσταση της αυτοαξιολογησης είναι ο συσχετισµός της µε τη 

διασφάλιση της ποιότητας, καθώς πρόκειται για διαδικασίες σχολικής βελτίωσης. Κατά 

τους Janssens και Amelsvoort (2008) η διασφάλιση της ποιότητας ορίζεται ως µία 

διαδικασία που εστιάζει στα σχολεία, λειτουργεί κυκλικά και συµβάλλει στη βελτίωση 

του σχολείου. Εφαρµόζεται στενά συνδεδεµένη µε την αυτοαξιολόγηση για µία 

ποιοτικότερη αναβάθµιση του σχολείου. Οι Hofman et al. (2008) ορίζουν την 

αυτοαξιολόγηση ως µία φάση ελέγχου και µέτρησης σε ένα σύστηµα διασφάλισης της 

ποιότητας µε προοπτική  ρύθµισης και αξιολόγησης των εισροών και εκροών από το 

ίδιο το σχολείο. Οι αρµοδιότητες αυτές ανήκουν στους εµπλεκόµενους φορείς στο 

εσωτερικό του σχολείου και είναι προσανατολισµένες στην ανάπτυξη και τη βελτίωση 

του διδακτικού και διοικητικού έργου του.   

1. 2.  ∆οµικό Πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης 

Κάθε χώρα διαµορφώνει το πλαίσιο στο οποίο εντάσσει τη δική της πρόταση 

Α.Ε.Ε. και εν συνεχεία εφαρµόζει το µοντέλο αξιολόγησης που εκφράζει τη δική της 

εκπαιδευτική πολιτική. Κατ’ αυτό τον τρόπο εφαρµόζονται, σε διάφορες χώρες µοντέλα 

αξιολόγησης
1 όπως τα:  

α) το παραδοσιακό διοικητικό µοντέλο µε έµφαση στον δηµόσιο διοικητικό 

έλεγχο των εκπαιδευτικών ως ατόµων και της απόδοσής τους στην εκπαιδευτική πράξη 

(«επιθεωρητισµός» – εξωτερική αξιολόγηση), 

β) το τεχνοκρατικό-ανταγωνιστικό µοντέλο µε έµφαση στην προσαρµογή στις 

απαιτήσεις της αγοράς και την απόδοση λόγου του εκπαιδευτικού και του σχολείου 

στην κοινωνία (εξωτερική αξιολόγηση - αξιολόγηση µε βάση τις εκροές, οι γονείς ως 

καταναλωτές– φορολογούµενοι πολίτες) και  

γ) το δηµοκρατικό συµµετοχικό µοντέλο µε έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου µέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών διαδικασιών (έµφαση 

στις διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης της ποιότητας 
                                                 
1 Υ.ΠΑΙ.Π.Θ. (2012). Πρόταση για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
(δοµών, εκπαιδευτικού υλικού, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναµικού). 
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του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της σχολικής µονάδας). 

Μια άλλη προσέγγιση και µε κριτήριο τους στόχους η αξιολόγηση 

προσανατολίζεται σε µοντέλα όπως: α) ελεγκτικό, όταν εστιάζει στο αποτέλεσµα και τις 

εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µετρά το βαθµό επίτευξης προκαθορισµένων 

στόχων, β) διαµορφωτικό και ανατροφοδοτικό, όταν εστιάζει στην αποτίµηση της 

ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου. Αντίστοιχα, τα είδη και οι µορφές αξιολόγησης διακρίνονται, µεταξύ άλλων, ως 

προς τις ακόλουθες παραµέτρους: α) το σκοπό (αποτίµησης, διαπιστωτική, 

διαµορφωτική, κρίσης για κατάληψη θέσης), β) το χρόνο (περιοδική, µόνιµη/ συνεχής), 

γ) τις µεθόδους (ποιοτική, ποσοτική, µεικτή), δ) τα µέσα/ εργαλεία που χρησιµοποιούν 

(κριτήρια, δείκτες, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, ατοµικός φάκελος/ portfolio). 

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές ένα εκπαιδευτικό σύστηµα υιοθετεί 

στρατηγικές άλλοτε προσανατολισµένες σε εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης, δηλαδή 

εξωτερικού ελέγχου, όπως ο «επιθεωρητισµός», και άλλοτε σε παράγοντες του ίδιου του 

σχολείου, δηλαδή αξιολόγηση εκ των έσω, όπως η αυτοαξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό 

καταγραφής ενεργειών και απόδοσης λόγου (accountability), πράξης και στρατηγικών 

µε παράγοντες που δεν ανήκουν, θα λέγαµε, στο δυναµικό του, αποτιµούν µε κριτήρια 

«από πάνω προς τα κάτω (top-down)» την ποιότητα της παροχής του εκπαιδευτικού 

έργου (MacBeath 2008; Hall & Noyes, 2009; Ozga, 2009; 2013).  

Στο εσωτερικό του σχολείου, σύµφωνα µε τον Σολοµών (1999), η αξιολόγηση 

της σχολικής µονάδας διακρίνεται σε ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση που αφορά στην 

κριτική των ανώτερων προς τους κατώτερους στην ιεραρχική κλίµακα της διοίκησης 

του σχολείου και σε συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, στην οποία η 

όλη διαδικασία δίνει έµφαση και υποστηρίζεται από τους άµεσα εµπλεκόµενους όπως 

εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. 

 Οι  συντελεστές της σχολικής µονάδας που εµπλέκονται στη διαδικασία της 

εσωτερικής αξιολόγησης σε συνδυασµό µε το αντικείµενο δράσης τους σε αυτή, 

διαφοροποιούν σε ατοµική ή συλλογική την εξουσία αποφάσεων και ελέγχου της 

σχολικής ζωής (Πολυµεροπούλου - Κωνσταντοπούλου, 2001; Παπακωνσταντίνου 

2005). Στην περίπτωση που ο διευθυντής της σχολικής µονάδας, ο οποίος έχει τον κύριο 

ρόλο της οργάνωσης και λειτουργίας της, και εν προκειµένω ενός αξιολογικού 

προγράµµατος, έχει την εξουσία στη λήψη των συγκεκριµένων αποφάσεων, τότε 

αναφερόµαστε σε ατοµική αρχή που αξιολογεί (ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση). 
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Όταν στη διαµόρφωση µιας αξιολογικής διαδικασίας τον κεντρικό ρόλο έχει το 

διδακτικό προσωπικό, οι µαθητές, και γενικά η σχολική κοινότητα (π.χ. οι γονείς, 

τοπικές αρχές), δηλαδή ένα σύνολο ατόµων µε συλλογικές διαδικασίες οι οποίοι 

συναποφασίζουν και συµπράττουν, τότε σ’ αυτή την περίπτωση πρόκειται για 

συλλογική αρχή που αξιολογεί (συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση). 

Από τη σχετική βιβλιογραφία βλέπουµε πως κατά την πρώτη διαδικασία 

διαµορφώνονται συνθήκες ελέγχου και σχολικής εποπτείας ενώ κατά τη δεύτερη 

δηµιουργούνται αυξηµένες συνθήκες ανάπτυξης και σχολικής βελτίωσης.   

Ο συνδυασµός των δύο παραπάνω µορφών αξιολόγησης αποτελεί µία πρόταση 

στρατηγικής η οποία ανταποκρίνεται σε µία προσπάθεια διαλόγου µεταξύ δρώντων. Η 

προοπτική αυτή συναντάται κυρίως σε κράτη µε αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα και είναι απόρροια σύγχρονων ερευνητικών πορισµάτων στο πεδίο της 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής έρευνας. Το κανονιστικό πλαίσιο που εκφράζει αυτό το 

συνδυασµό παρουσιάζεται σύµφωνα µε τον MacBeath (2001) µε τις εξής λειτουργικές 

µορφές: α. την παράλληλη µορφή όπου διενεργούνται ξεχωριστά και αντιπαραβάλλουν 

τα αποτελέσµατα, β. τη διαδοχική µορφή όπου τα αποτελέσµατα της εσωτερικής 

αξιολόγησης τα αξιοποιεί η οµάδα της εξωτερικής για τα τελικά αποτελέσµατα, και 

τέλος γ. τη συνεργατική µορφή όπου και οι δύο οµάδες συζητούν και καταθέτουν 

κίνητρα, στόχους και προβληµατισµούς σε ένα πλαίσιο διαπραγµάτευσης. 

Η αξιοποίηση της συνδυαστικής µορφής θα µπορούσε να λειτουργήσει 

πολλαπλασιαστικά για την εσωτερική αξιολόγηση µε την νοµιµοποίηση των 

αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τoυς Vanhoof και Petegem  (2007) µέσω της εξωτερικής 

αξιολόγησης, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της υποκειµενικής ερµηνείας. Το περιεχόµενο 

και η οργάνωση ενός τέτοιου προγράµµατος ενδεχοµένως να απέφευγε τα στενά όρια 

της εποπτείας και να οδηγούσε σε µία διαµορφωτική προσέγγιση και λειτουργία µε 

απώτερο σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας. Τα σχολεία «θα παρουσιάζουν τον εαυτό 

τους» (Vanhoof & Petegem, 2007) µέσα από µία συστηµατική διαδικασία «κυκλικών 

δραστηριοτήτων» (Janssens & Amelsvoort, 2008) στοχευµένα και συλλογικά σε ένα 

διάλογο µε δρώντες και εκτός της σχολικής κοινότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

παραθέτουν διαδοχικά στοιχεία σχεδιασµού, δράσεων και αποτελεσµάτων µε στόχο τη 

ρύθµιση νέων µέτρων βελτίωσης (Hofman et al., 2008) σε ένα πλαίσιο ανεξαρτησίας 

και αυτενέργειας. 

Εµφανίζεται, θα λέγαµε, ως µία πολυπαραγοντική και πολυδιάστατη διαδικασία 

η οποία δρα στο δίπολο αυτονοµία-υποστήριξη. Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 1, γίνεται 



 19 

µία προσπάθεια να απεικονιστούν οι βασικές διεργασίες αυτού του µοντέλου σύµφωνα 

µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Παρατηρούµε πως, αφενός δίνεται έµφαση τόσο στη 

συµµετοχική φύση της διαδικασίας κατά την οποία ο εκπαιδευτικός κατέχει ενεργό 

ρόλο στις δράσεις βελτίωσης και ανάπτυξης των τοµέων της αυτοαξιολόγησης και 

αφετέρου στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. Από την µία πλευρά, γίνεται λόγος για  

λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό του σχολείου (εσωτερική αξιολόγηση) µε µία 

υποστηρικτική δοµή από αρµόδιους φορείς και πρόσωπα στο πλαίσιο του ρόλου του 

κριτικού φίλου και από την άλλη για αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου µε όρους 

λογοδοσίας (εξωτερική αξιολόγηση), (MacBeath, 2001; Παπακωνσταντίνου, 2005; 

Vanhoof & Petegem, 2007; Hofman et al., 2008; Janssens & Amelsvoort, 2008; 

Croxford et al., 2009; McNamara et al., 2011; Ozga, 2013; Swaffield, 2014; Karagiorgi, 

Nicolaidou, Yiasemis, & Georghiades, 2015). Στην πρώτη περίπτωση έχουµε τη 

θεωρητική προσέγγιση της σχολικής βελτίωσης και στη δεύτερη της σχολικής 

αποτελεσµατικότητας. Όλες αυτές οι διεργασίες σχηµατίζουν ένα πλέγµα ρόλων, 

δρώντων και ενεργειών αλληλένδετων µεταξύ τους. 

∆ιάγραµµα 1: Σχηµατική απεικόνιση του εννοιολογικού πλέγµατος της αυτοαξιολόγησης 
στο πλαίσιο συνδυασµού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 
 

  
  

   

 

  

 

    

 

 

   

 

 

 

 

Ένα µοντέλο που τείνει, θα λέγαµε, προς το συνδυαστικό µοντέλο και είναι 

ευρέως αποδεκτό στη χώρα µας είναι η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή 

αυτοαξιολόγηση που πρότεινε ο Σολοµών (1999), και στην οποία περιορίζεται η 

Αυτοαξιολόγηση 

Βελτίωση 

Αποτελεσµατικότητα 

Εσωτερικές 
διεργασίες Λογοδοσία 

Εξωτερική 
αξιολόγηση 

Εσωτερική 
αξιολόγηση 

Σηµείο 
τοµής 

Σηµείο 
τοµής 



 20 

παρούσα εργασία. Η όλη διαδικασία ακολουθεί την τάση της αποκέντρωσης που 

υιοθετούν διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., 

τοποθετώντας στο προσκήνιο τη Σχολική Μονάδα, που καλείται να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου και πολύπλοκου περιβάλλοντος µε την 

παροχή ποιότητας υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

Στη χώρα µας, µε το προτεινόµενο πλαίσιο της Α.Ε.Ε. που δόθηκε στα σχολεία, 

παρατηρείται µία ακόµη έκφανση του συγκεντρωτικού χαρακτήρα και µοντέλου της 

εκπαιδευτικής στρατηγικής. Έτσι, η σχολική πραγµατικότητα προσδιορίζεται µέσα από 

τέσσερα (4) κλιµακωτά στάδια ανάλυσης: α) Θεµατικά πεδία, β) Τοµείς ανά πεδίο, γ) 

∆είκτες ανά τοµέα, δ) Κριτήρια ανά δείκτη, τα οποία επιµερίζονται σε επίπεδα. Σε ένα 

πρώτο επίπεδο, αντικείµενο αυτοαξιολόγησης αποτελούν τα ακόλουθα πέντε θεµατικά 

πεδία, στα οποία αναλύεται η σχολική πραγµατικότητα: 

1ο Πεδίο: Μέσα - Πόροι - Ανθρώπινο ∆υναµικό 

2ο Πεδίο: Οργάνωση και ∆ιοίκηση του Σχολείου 

3ο Πεδίο: Κλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο 

4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές ∆ιαδικασίες  

5ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα 

Για κάθε Θεµατικό Πεδίο εξειδικεύεται σε τοµείς αυτοαξιολόγησης που διακρίνονται σε 

επιµέρους βασικούς δείκτες ή κατηγορίες δεικτών ποιότητας, οι οποίοι και αποτιµώνται 

µε κριτήρια, ποσοτικά  ή ποιοτικά ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του αξιολογούµενου 

δείκτη (ΥΠ∆ΒΜΘ-ΚΕΕ, 2011). 

1. 3.  Στοχοθεσία και διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης 

 Το σχολείο, όπως κάθε κοινωνική οργάνωση, είναι ένα ανοικτό σύστηµα, και για 

το λόγο αυτό, για να είναι αποτελεσµατικό και να οδεύει προς τη συνεχή  βελτίωσή του 

χρειάζεται, εκτός άλλων πολλών και σηµαντικών παραγόντων (Σαΐτη, 2008) όπως 

προγράµµατα, βιβλία, προσωπικό κ.ά., να µπορεί να αξιολογεί τόσο τις διαδικασίες όσο 

και τα αποτελέσµατα του παρεχόµενου έργου του. 

Προς αυτή την κατεύθυνση στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα αξιολογικά µοντέλα (αυτο) - αξιολόγησης τα οποία διέπονται από 

το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο που τα περιβάλλει. Παρ’ όλα αυτά, στον 

ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, µέσω τεχνολογιών δικτύωσης διαµορφώνεται µία ρητή και 

υπόρρητη εκπαιδευτική πολιτική, µε την οποία τα κράτη είτε σε εθνικό είτε σε 
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υπερεθνικό επίπεδο λογοδοτούν για την αποτελεσµατικότητα των σχολικών 

επιτευγµάτων τους. Άλλοτε µε τις δηµοσιεύσεις αυτών σε συνδυασµό µε την γονική 

επιλογή σχολείου και άλλοτε µε µορφές επιθεωρητισµού ή και αυτοξιολόγησης. Όλες 

αυτές οι πρακτικές οδηγούν στην επικρατούσα άποψη για την ανάγκη αυτοαξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου. 

Η αυτοαξιολόγηση συναντάται στη σύγχρονη βιβλιογραφία ως µία διαδικασία 

που «συνδέεται είτε άµεσα είτε έµµεσα µε τη βελτίωση του σχολείου» (Hoffman et al., 

2008, 48) µε στόχο και λειτουργία διεργασίες διασφάλισης της ποιότητας και 

ανταλλαγής καλών πρακτικών (Vanhoof et al., 2007; Hoffman et al., 2008; McNamara 

et al., 2011; Ryan, Chandler, & Samuels, 2013;), η οποία συµβάλλει στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη (Μπαγάκης, 2005; Schildkamp, Visscher, & Luyten, 2009; 

MacBeath, 2008;). Σηµαντικός επίσης, εκτιµάται ο προσανατολισµός της 

αυτοαξιολόγησης σύµφωνα µε τους Karagiorgi et al., (2015) στο πεδίο της 

αποτελεσµατικής διδασκαλίας (effective teaching). Στη διερεύνηση της θετικής 

συµβολής της αυτοαξιολόγησης στη διδασκαλία µέσω της µελέτης περίπτωσης τριών 

δηµοτικών σχολείων στην Κύπρο (Karagiorgi et al., 2015), κατέληξαν στη θετική 

ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και την επισήµανσή τους να εστιάζουν στις 

πραγµατικές ανάγκες της διδασκαλίας τους. ∆οµικό στοιχείο αυτών των πρακτικών, θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως είναι η ανατροφοδότηση των µελών της σχολικής 

κοινότητας σε ένα θεµελιώδες πλαίσιο αλληλόδρασης βασισµένο στο σχολείο (school 

based) το οποίο διαµορφώνει συνθήκες επιµόρφωσης, ανάπτυξης και βελτίωσης.  

∆ράσεις που στηρίζονται σε σχέδια και δείκτες ανάπτυξης και βελτίωσης τοµέων 

του σχολείου αναπτύσσονται ως µία εσωτερική διεργασία που διέπεται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του σχολείου που συνθέτουν την λειτουργία του. Η εσωτερική 

αξιολόγηση διαπιστώνουµε ότι λειτουργεί σε πολλές χώρες και ως διεργασία 

λογοδοσίας, καθώς αποτιµάται σε δείκτες, που αν και ποιοτικοί, αποτελούν κριτήριο 

παραγωγής έργου κατά τη µαθησιακή διαδικασία και τη συνολική πρακτική του 

σχολείου γενικότερα µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Μία τέτοια έκφανση εφαρµογής 

παρουσιάστηκε στη χώρα µας µε το γενικότερο πλαίσιο που δόθηκε στα σχολεία τόσο 

µε τις σχετικές εγκυκλίους που τη συνόδευαν όσο και µε τη δοµή και το περιεχόµενό 

της, όπως προαναφέραµε. ∆ίνεται έµφαση λοιπόν στον τρόπο που οι σχολικές 

κοινότητες αναπτύσσουν ένα σχεδιασµό υλοποίησης και αξιολόγησης των λεγόµενων 

αποδεικτικών στοιχείων της ποιότητας του παραγόµενου έργου τους. Σ’ αυτό το σηµείο 

η αυτοαξιολόγηση περιλαµβάνει τις αποφάσεις του σχολείου, τις αξιολογικές κρίσεις 
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των µελών του και τις προτάσεις βελτίωσης, πρακτικές που συνδέονται µε τη σχολική 

αποτελεσµατικότητα.  

Με την κοινή διαπίστωση πως «τα σχολεία έχουν τη δική τους «ιστορία», το δικό 

τους ευρύ φάσµα χαρακτήρων και ένα δικό τους σενάριο που ξεδιπλώνεται µέσα στο 

χρόνο σε απρόβλεπτες κατευθύνσεις» (MacBeath, 2001, 22) κάθε χώρα εφαρµόζει το 

µοντέλο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν 

καλύτερα στους στόχους της σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.  

Ερευνητικά πορίσµατα αναφέρουν ότι σε κάθε περίπτωση το 

κοινωνικοοικονοµικό, ιδεολογικό, πολιτικό και πολιτισµικό πλαίσιο επιτάσσει 

διαχρονικά την ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευτικής πολιτικής για την στοχοθεσία και την 

πορεία της εκπαίδευσης στην κοινωνία που εφαρµόζεται. Την ανάγκη δηλαδή ενός 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού που θα στοχεύει στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα 

κάθε εκπαιδευτικής παρέµβασης και σε όλα τα πεδία της. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θεωρεί ότι η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

συνδέεται άµεσα µε την αξιολόγηση σε επίπεδο λήψης αποφάσεων από τους φορείς 

χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής. (EU 2001, Council of Europe 2003, οπ. αναφ. στο 

Καρατζιά - Σταυλιώτη & Λαµπρόπουλος, 2006). Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως είναι 

κοινά παραδεκτό, ότι στο συνεχές µεταβαλλόµενο κοινωνικό περιβάλλον το κάθε 

εκπαιδευτικό σύστηµα προσπαθεί να εκπληρώσει όσο το δυνατόν καλύτερα την 

αποστολή του και να συντελέσει στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των σχολικών 

µονάδων του ως προς τα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα στα οποία στοχεύουν. 

Υπό την έννοια αυτή, της αποτελεσµατικής λειτουργίας των σχολείων, η 

αυτοαξιολόγηση εκλαµβάνεται και ως µια µορφή διασφάλισης της ποιότητας 

(Θεοφιλίδης, 2012; Ryan et al., 2013) κατά την οποία τα σχολεία δηµιουργούν και 

εφαρµόζουν δράσεις για τη βελτίωσή τους µε τη συναίνεση των συµµετεχόντων 

(εκπαιδευτικοί και εταίροι όπως π.χ. οι γονείς). Πρόκειται για µία διεργασία 

συστηµατικής διερεύνησης των επιµέρους διαδικασιών, συνθηκών και υποσυστηµάτων 

µε σκοπό τη βελτίωση του σχολείου, µία συνειδητή συµµετοχή συνευθύνης µε στόχους 

και δράσεις σ’ ένα πλαίσιο συλλογικότητας και συνοχής. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί 

στοιχείο διασφάλισης της ποιότητας, καθώς συνδέεται µε τη βελτίωση του σχολείου 

(∆ούκας, 1999; Janssens & Amelsvoort, 2008), διαδικασία στην οποία συναινούν οι 

συµµετέχοντες. 

Για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου διατυπώνονται 

επιχειρήµατα άλλοτε υπέρ και άλλοτε κατά της συµβολής της στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία και την λειτουργία του σχολείου. Ζητήµατα όπως η συλλογικότητα, η 

συνευθύνη, η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασµός, η αξιοκρατία και η 

κινητροδότηση,  θεωρούνται θετικά στοιχεία για την αυτοαξιολόγηση και την παραγωγή 

έργου στη διδακτική πράξη και τη διοίκηση ενός σχολείου (MacBeath, 2008; Vanhoof, 

Petegem, Verhoeven, & Buvens, 2009). Ενώ η καλλιέργεια εποπτικού ελέγχου, ο 

περιορισµός πρωτοβουλίας, η ακύρωση της ατοµικής ευθύνης και η τροπή σε ένα 

γραφειοκρατικό και περιοριστικό τρόπο διεργασίας και διεκπεραίωσης, δηµιουργούν 

ένα κλίµα επιφυλακτικότητας και άρνησης, ενισχύοντας την επιχειρηµατολογία κατά 

της διαδικασίας της Α.Ε.Ε. (Swaffield, 2008; Blok, Sleegers, & Karsten, 2008; Hall & 

Noyes, 2009). 

Κατά την αυτοαξιολόγηση το κέντρο βάρους πέφτει στη συµµετοχή και την 

αυτενέργεια των µελών της σχολικής κοινότητας. Η αυτοαξιολόγηση διενεργείται 

βασισµένη στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των γονέων, το µαθητικό δυναµικό, 

τη λειτουργία της τάξης και το νοµοθετικό πλαίσιο που την περιβάλλει. «Όλοι οι 

συµµετέχοντες τοποθετούν την οµόρροπη συνεργασία τους σε ένα πλαίσιο αυτοαξιολογικής 

διαδικασίας, όπου η παρουσία των γονέων συνεκτιµάται σε µια προοπτική αυτονοµίας της 

σχολικής µονάδας σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατικότητα τόσο των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών όσο και των αποτελεσµάτων»  (Παπαγεωργάκης, 2013, 45). Εξετάζονται 

συνεπώς «λειτουργίες και δεδοµένα γνωστά και οικεία» (Χαρίσης, χχ, 161) στους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους, καθώς αυτενεργούν σε ένα επίπεδο 

συνεργασίας, πρωτοβουλίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, αναπτύσσουν 

δεξιότητες και στάσεις, συµβάλλοντας στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Αυτές οι 

διεργασίες διέπονται από διερευνητικές προσεγγίσεις και λειτουργούν σε ένα πλαίσιο 

που καλλιεργεί κατά τις Kapachtsi και Kakana (2014) τη «συνεργατική έρευνα δράσης». 

Η όλη δραστηριότητά τους εκτυλίσσεται, θα µπορούσαµε να πούµε, στο δικό τους 

φυσικό χώρο που τον πλαισιώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου 

δυναµικού και του σχολείου. Η οπτική γωνία κάθε σχολικής µονάδας µε τις αξίες, τον 

κανονισµό σχολικής ζωής, τις πεποιθήσεις, τις προσδοκίες, τις παραδόσεις και τις 

εκδηλώσεις της, κατασκευάζουν την ειδοποιό διαφορά της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Κατά τον MacBeath (2001), τα σχολεία διαφέρουν και πάνω στις δικές τους 

ιδιαιτερότητες το εκάστοτε διδακτικό προσωπικό κατά τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης συνεργάζεται για την «επίλυση των προβληµάτων και την 

αντιµετώπιση των προκλήσεων» (Swaffield & MacBeath, 2006, 204)  µε γνώµονα την 

βελτίωση και την ανάπτυξη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες  το κάθε σχολείο ορίζει τη 
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κουλτούρα που διέπει την σχολική ζωή, καθώς «περιλαµβάνει µια σειρά άτυπων 

προσδοκιών και αξιών που διαµορφώνουν το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται 

και ενεργούν στα σχολεία» (Deal & Peterson, οπ. αναφ. στο Swaffield & MacBeath, 

2006, 204). 

Η έννοια της σχολικής κουλτούρας αποτυπώνει θα µπορούσαµε να πούµε και τις 

προσδοκίες τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και της ευρύτερης σχολικής (π.χ. 

γονείς). Με την προϋπόθεση ότι η βούληση του διδακτικού προσωπικού συγκλίνει σε 

µία συλλογική και αναστοχαστική δράση. Η γενικότερη δοµή και φιλοσοφία της 

αυτοαξιολόγησης αναπτύσσει τέτοιου είδους αυτορυθµιζόµενες και αυτοκαθοριζόµενες 

εκπαιδευτικές πρακτικές στο εσωτερικό του σχολείου προτάσσοντας περισσότερες 

αυτόνοµες πρακτικές. Στη βιβλιογραφία αναφορικά µε την αυτοαξιολόγηση, τη 

συναντήσαµε ως «οργανωσιακή κουλτούρα» που διέπεται από τη λογική της 

υποστηρικτικής δοµής της επαγγελµατικής νοοτροπίας και αποκτά στοιχεία αυτο-

προβληµατισµού και αυτο-διαχείρισης εστιάζοντας στην αναβάθµιση και βελτίωση των 

επαγγελµατικών προοπτικών του διδακτικού προσωπικού. Κατά τον MacBeath (2008) 

δεν επιτυγχάνεται µία τέτοια αναβάθµιση µε έντυπα «συνταγογραφίας» προς 

συµπλήρωση και µάλιστα µέσω της αυτοαξιολόγησης. Άλλωστε οι 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες του κοινωνικού πλαισίου που περιβάλλει και 

διαµορφώνει το σχολικό δίνουν διαφορετική διάσταση της ανάγκης της ανάπτυξης σε 

τοµείς της σχολικής µονάδας. Με την σηµασία να ανήκει στις εσωτερικές διεργασίες 

του σχολείου, η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού σε επιµορφωτικό και επαγγελµατικό 

επίπεδο µπορεί να επιτευχθεί µε την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών µε τη 

δηµιουργία κοινοτήτων και τη διαµόρφωση µιας «κουλτούρας µάθησης». 

Βλέπουµε, λοιπόν,  πως η σχολική κουλτούρα ενσωµατώνει διεργασίες, στάσεις, 

και αντιλήψεις των άµεσα εµπλεκοµένων στη σχολική κοινότητα αποδίδοντας 

χαρακτηριστικά µοναδικότητας στον τρόπο διαχείρισης των διοικητικών και 

οργανωτικών λειτουργιών του σχολείου και της ανάπτυξης διδακτικών πρακτικών της 

µαθησιακής διαδικασίας. Έτσι κάθε σχολική µονάδα αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και 

ως τέτοια δρα για την όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη των εκπαιδευτικών και 

διοικητικών σκοπών της. Αντανακλώντας τα στοιχεία εκείνα που τα κάνουν να 

διαφέρουν µεταξύ τους τα σχολεία και στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, σε µία πορεία 

βελτίωσης συνθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της δικής τους, θα µπορούσαµε 

να πούµε «προσωπικότητας». Η κουλτούρα που επικρατεί ανάµεσα στα µέλη του κάθε 

σχολείου οριοθετεί  τους τοµείς ανάπτυξης, το πεδίο επικοινωνίας, και γενικότερα τις 
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βασικές αρχές και επιδιώξεις του, καλλιεργώντας ανάµεσά τους την σχετική σχολική 

κουλτούρα αυτοαξιολόγησης. 

Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 2 γίνεται µία προσπάθεια να αναπαραστήσουµε 

στρατηγικές, στάσεις και αντιλήψεις στα βασικά πεδία της αυτοαξιολόγησης σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της µελέτης µας. ∆οµικά στοιχεία κυρίως των πρακτικών ανάδρασης και 

ανατροφοδότησης που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες ποµπού και δέκτη σε ένα  

ευρύτερο πεδίο διαµόρφωσης σχετικής κουλτούρας (Swaffield & MacBeath, 2006; 

Croxford et al., 2009; Vanhoof et al., 2009; Bangs & MacBeath, 2012; Karagiorgi et al., 

2015; Swaffield, 2015). 

∆ιάγραµµα 2: Σχηµατική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης των στοιχείων που 
συνθέτουν την κουλτούρα της αυτοαξιολόγησης.   
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συστηµάτων µε τις συνακόλουθες µεταρρυθµίσεις  διαµορφώνουν ένα ευέλικτο πλαίσιο 

εφαρµογής της Α.Ε.Ε. µε τον τρόπο που εκφράζεται σε αυτά. Για το λόγο αυτό 

υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες και προσανατολισµοί σε συγκεντρωτικού ή 

αποκεντρωτικού τύπου εκπαιδευτικά συστήµατα (Ryan et al., 2007; Ozga, 2013). Ως εκ 

τούτου έχει επικρατήσει κατά κύριο λόγο η αποτίµηση των σχολικών πρακτικών να έχει 

σηµαντική θέση στο πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται τη διαδικασία της 

Α.Ε.Ε. (Plowright, 2007; Hall & Noyes, 2009; Vanhoof et al., 2009).  

Σε µία προσπάθεια ερµηνείας και ανάλυσης της θέσης των εκπαιδευτικών στην 

προοπτική υλοποίησης της διαδικασίας αυτής, µε τη θεωρητική προσέγγιση του 

Bernstein για το µετασχηµατισµό της γνώσης προς µία κατεύθυνση µύησης 

συµπεριφοράς και πρακτικών, είναι αξιοσηµείωτο να µελετηθεί η εσωτερική 

αξιολόγηση µέσω της θεωρίας της πολιτισµικής αναπαραγωγής (Τσατσαρώνη & 

Κότσιρα, 2001). Σ’ αυτή την περίπτωση το κείµενο που δίνεται από τους αρµόδιους 

φορείς το πρότυπο, δηλαδή τους µεταδότες, στους εκπαιδευτικούς, (αποδέκτες), 

πλαισιώνει ένα ρεπερτόριο γνώσεων (προϊόν κανόνων διδακτικού λόγου, γνώσεων, 

δεξιοτήτων, κοινωνικών σχέσεων) το οποίο διαµορφώνει αντιλήψεις και στάσεις των 

συµµετεχόντων ή µη στο πρόγραµµα της αυτοαξιολόγησης. Είτε πρόκειται για αποδοχή 

και υλοποίηση της διαδικασίας της Α.Ε.Ε. είτε για αντίσταση και άρνηση της 

εφαρµογής της, το γενικότερο πλαίσιο παραγωγής ενός τέτοιου προϊόντος 

(παραγόµενου έργου) από την πρόταση της επιστηµονικής κοινότητας και την 

εφαρµογή της από τους υπευθύνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής µέχρι την 

απάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, της µαθητικής κοινότητας και τέλος της  

σχολικής κοινότητας, βλέπουµε πως υπάρχουν µηχανισµοί συγκρότησης παιδαγωγικού 

λόγου και κατασκευής παιδαγωγικών ταυτοτήτων. Οι συγκεκριµένες διεργασίες  θα 

µπορούσαν να λειτουργήσουν και ως τεχνολογίες κοινωνικού ελέγχου µέσω της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Croxford et al., 2009; Ozga, 2013). 

Η προσωπική επικοινωνία, η συνοχή της οµάδας και η φυσιογνωµία του σχολείου 

δίνουν ενδεικτικά τα στοιχεία που διαµορφώνουν τις συνθήκες συµφωνίας ή διαφωνίας 

για την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε τέτοιες µορφές αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου τους.         

Η αυτοαξιολόγηση ως µία ενέργεια λογοδοσίας σε εταίρους που αξιοποιούν τις 

εκροές των µαθητικών και γενικότερα των σχολικών αποτελεσµάτων είναι για τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς ένα στοιχείο που τους απασχολεί. Αυτό κυρίως 

συµβαίνει σε συγκεντρωτικά συστήµατα εκπαίδευσης στα οποία ως επί το πλείστον 
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εφαρµόζεται ως µία µορφή εξωτερικής αξιολόγησης ή σε περιπτώσεις συνδυαστικής 

µορφής εσωτερικής και εξωτερικής µορφής (MacNamara & O’Hara, 2005; Plowright, 

2007; Vanhoof, 2007; Blok et al., 2008).  

 Η εµπιστοσύνη των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας µεταξύ τους και µε 

τους εταίρους είναι το µεγάλο ζητούµενο στις πρόσφατες ερευνητικές µελέτες. Μία 

προσπάθεια οικοδόµησης εµπιστοσύνης απαιτεί κατά την Swaffield (2015) χρόνο, ώστε 

να αναπτυχθούν η κατανόηση και ο διάλογος, ουσιαστική παροχή βοήθειας από 

ειδικούς, µε αξιοπιστία και ετοιµότητα για την προσπέλαση των εµποδίων και την 

ανάδειξη των δυνατοτήτων (affordances) όλων των εµπλεκοµένων. Πρόκειται δηλαδή 

για µια µία συλλογική εργασία, σε µία βάση αλληλεπίδρασης, που δε θα εδραιώνει την 

«κουλτούρα επιτελεστικότητας» (Swaffield, 2015, 72) µε παρεµβάσεις 

«εµπειρογνωµόνων, ειδικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, συµβούλων και της πειθαρχικής 

ηθικής» (Ball, 1990, 163, οπ. αναφ. στο Swaffield, 2015, 72) αν και κατά την  Swaffield 

(2015) ο Ball αναφερόταν µόνο σε περιπτώσεις που τα σχολεία είχαν αποτύχει σε 

εξεταστικές διαδικασίες εκ των έσω. 

Μία προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία το σχολείο υπόκειται σε ένα σύστηµα 

επιτήρησης και άσκησης εξουσίας µε τεχνολογία, θα λέγαµε, «πανοπτικής» λειτουργίας 

µε δείκτες ανάπτυξης και την υποβολή έκθεσης και όχι ενός εποικοδοµητικού διαλόγου, 

µια τεχνική, µπορούµε να πούµε, που σχετίζεται µε τη διακυβέρνηση (government) δια 

µέσου πολλαπλών και πολύπλοκων συστηµάτων και µηχανισµών πειθαρχίας και 

κοινωνικής εξουσίας µέσω του πεδίου της γνώσης και της βελτίωσης µε όρους Foucault. 

∆ιαµορφώνονται, συνεπώς, κοινωνικές πρακτικές µέσω ενός επίσηµου λόγου όπως τον 

συναντάµε στα «γενεαλογικά» κείµενα του Foucault, κατά την επισήµανση του Howarth 

(2008), που διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στο δίπολο πειθαρχία – γνώση. Κατ’ 

επέκταση δηµιουργείται όπως το αντιλαµβανόµαστε από την µελέτη µας το δίπολο 

πειθαρχία – βελτίωση. Λόγος ρητός ή υπόρρητος µε διαδιακασίες ορατότητας που 

ενέχουν την συγκρισιµότητα και την ιεράρχηση. Η ανάληψη ρόλου στον δηµόσιο 

διάλογο για τα ζητήµατα βελτίωσης της σχολικής µονάδας φαίνεται να αποτελεί 

σηµαντική προϋπόθεση συµµετοχής και δράσης από τα µέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Σ’ αυτό το σηµείο ύψιστης σηµασίας είναι η εµπιστοσύνη (Swaffield, 2015) 

ανάµεσα στους φορείς υποστήριξης και τα σχολεία, µία εταιρική σχέση αµοιβαίας 

αναγνώρισης (Τσακίρη, 2007), που θα επιφέρει περισσότερο υποστηρικτικές σχέσεις 

στο πλαίσιο ενός επαγγελµατικού διαλόγου (Plowright, 2007; Swaffield, 2015), µε τη 
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συναίνεση και τη βούληση όλων των εµπλεκοµένων (Τσακίρη, 2010) στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

Μία άλλη διάσταση στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η  

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αυτή στηρίζεται σε αναστοχαστικές 

πρακτικές και σε µία σχολική –διευθυντική ηγεσία η οποία είναι διευκολυντική προς 

αυτή τη διαδικασία και στοχεύει στη συνολική βελτίωση του σχολείου. Αυτή η θέση 

τείνει περισσότερο στην θεωρητική προσέγγιση του µοντέλου της σχολικής βελτίωσης 

και εντάσσεται στην εσωτερική αξιολόγηση κατά κύριο λόγο σε αποκεντρωτικά 

συστήµατα εκπαίδευσης. Μία τάση που εδραιώνεται κυρίως µε την υποστήριξη των 

διδακτικών τους δραστηριοτήτων, τη δικτύωσή τους µε άλλες σχολικές µονάδες, την 

προαγωγή της γνώσης και τη συστηµατική πρωτοβουλία τους σε τεκµηριωµένες 

συλλογικές δράσεις σχολικής βελτίωσης (McNamara et al., 2011; Bangs &  MacBeath, 

2012; Schildkamp, Poortman, & Handelzalts, 2015). Εποµένως, η συµπόρευση προς το 

κοινό καλό και η αίσθηση της ασφάλειας ενθαρρύνουν την συµµετοχική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και ανατροφοδότησης, καθώς η εµπιστοσύνη µεταξύ του διδακτικού 

προσωπικού κατά τους Karagiorgi et al.,(2015) οδηγεί σε υψηλού επιπέδου συνεργασία.  

1. 4.   Η αυτοαξιολόγηση σε εθνικό και διακρατικό πλαίσιο  

Οι µορφές και τα συστήµατα αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης, 

διακρίνονται από τα ιδιαίτερα ιστορικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της κάθε χώρας που αναπτύσσονται (Σολοµών 1999). Έτσι, στις 

ευρωπαϊκές χώρες και σε πολλές άλλες σε παγκόσµια κλίµακα, η εφαρµογή της 

διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης διαλαµβάνει τα χαρακτηριστικά των σχολικών 

κοινοτήτων στο ευρύτερο πλαίσιο συνθηκών του εκπαιδευτικού συστήµατος που 

εφαρµόζεται. 

Βλέπουµε λοιπόν, ότι οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

διαµορφώνουν το θεσµικό πλαίσιο πραγµάτωσης των αξιολογικών διεργασιών που 

άλλοτε στοχεύουν στη βελτίωση και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

και άλλοτε στην αποτελεσµατικότητα και την λογοδοσία. Σε όλες τις περιπτώσεις το 

µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι οι µαθητικές επιδόσεις ως κοινή συνιστώσα. Για το 

λόγο αυτό η αποτίµηση του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου µε τις εκροές των 

σχολικών µονάδων να αποτελούν ένα σηµαντικό διακύβευµα για τη συµµετοχή, στάση 

και ευθύνη των εκπαιδευτικών σ’ αυτές, απασχολεί έντονα το χώρο της εκπαιδευτικής 



 29 

έρευνας. (Scheerens, 2004; Baartman, Prins, Kirschner, & Vleuten, 2007; O’Brien,  

McNamara & O’Hara, 2015) 

Η Μ. Βρετανία, µε µακρά παράδοση στον επιθεωρητισµό, αναζήτησε πρώτη 

µοντέλα αυτοαξιολόγησης. Το πλαίσιο αυτοαξιολόγησης που δηµιουργήθηκε σε 

συνεργασία µε την επιτροπή της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας (NUT) και µε οµάδα 

σχολείων, µε εκπροσώπους εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων, διευθυντών και µελών 

κεντρικής διοίκησης αποτελείται από δέκα θεµατικά πεδία τα οποία είναι: η ατµόσφαιρα 

του σχολείου, οι σχέσεις, η ατµόσφαιρα της τάξης, περιβάλλον, ηγεσία, κουλτούρα 

µάθηση, η υποστήριξη της µάθησης, η υποστήριξη της διδασκαλίας, ο χρόνος/υποδοµή, 

η οργάνωση-επικοινωνία, οι ίσες ευκαιρίες, η αναγνώριση των επιτευγµάτων και η 

σύνδεση σχολείου-οικογένειας (MacBeath, 2001 οπ. αναφ. στο Καπαχτσή & Κακανά, 

2010). 

Ο MacBeath, (2001) δίνει µία γενικότερη εικόνα των αξιολογικών µοντέλων σε 

διάφορες χώρες µε παράδοση στην αξιολογική διαδικασία των σχολείων. Η Αυστρία 

έχει παρουσιάσει πρωτοποριακή δουλειά στην αυτοαξιολόγηση. Η Ολλανδία µε 

αποκεντρωτικό σύστηµα αξιολογεί την ποιότητα της εσωτερικής διαδικασίας και στη 

συνέχεια παραθέτει τα στοιχεία σε φορείς της εξωτερικής αξιολόγησης. Η Ιταλία, 

επίσης µε αποκεντρωτικό σύστηµα έχει το θεσµό της αυτοαξιολόγησης από το 1997 

όπου και εφαρµόζεται. Στη Γαλλία συναντάται παραδοσιακά ο θεσµός αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού αναζητώντας την δυνατότητα µιας αυτοαξιολογικής προσέγγισης. Στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Ισπανίας δεν συναντάµε στοιχεία εξωτερικής επιθεώρησης. 

Γίνεται προσπάθεια αναζήτησης ενός µοντέλου που θα αναβαθµίζει την µαθησιακή 

πορεία. Η αυτοαξιολόγηση υπάρχει ως θεσµός και µία προσπάθεια «από κάτω προς τα 

πάνω» στην Άπω Ανατολή. Επίσης, στο Ισραήλ τείνει περισσότερο στο πλαίσιο της 

αυτοαξιολόγησης, καθώς υπάρχει ως θεσµός Εσωτερική «οµάδα» αξιολόγησης. Και 

στην Βόρεια Αµερική συναντάµε διάφορες προσεγγίσεις αυτοαξιολόγησης, (Μπάλιου, 

2011). 

Γίνεται, λοιπόν, ορατό πως το εθνικό πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζεται η 

αυτοαξιολόγηση τής δίνει έναν συστηµατικό χαρακτήρα συγκεντρωτικού ή 

αποκεντρωτικού προσανατολισµού. Για το λόγο αυτό έχει διαπιστωθεί πως σε χώρες 

όπως η Αγγλία, η Ολλανδία, η Β. Ιρλανδία η κρατική παρέµβαση είναι έντονη στην 

εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης µε κριτήρια λογοδοσίας και πιο χαλαρή σε χώρες όπως 

η ∆ανία, η Γερµανία, το Βέλγιο µε προσανατολισµό στη σχολική βελτίωση (Hofman et 

al., 2009; Janssens & Amelsvoort, 2008). Συναντάµε, λοιπόν, ένα µικτό-συνδυαστικό 
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τρόπο εφαρµογής της, που επιτρέπει την αριθµητική ελεγκτική απαίτηση από εταίρους, 

µε την υποστηρικτική, θα λέγαµε, και κυρίως όσον αφορά σε µαθησιακά – εκπαιδευτικά 

αποτελέσµατα,  καθοδηγητική λειτουργία της. 

Η κατευθυντήρια γραµµή σχεδιασµού, εφαρµογής και δράσης δίνεται από τους 

φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία µε αφετηρία την Ευρωπαϊκή Ένωση 

προχωρά σε διακρατικές πρακτικές και στρατηγικές καταλήγοντας σε πολιτικές εθνικού 

πλαισίου. Εντός αυτού του πλαισίου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτικής, 

κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής κατάστασης κάθε χώρας που διέπουν την 

εκπαιδευτική πολιτική της, διαµορφώνουν και το µοντέλο αξιολόγησης που 

ενσωµατώνεται σε τοπικό επίπεδο. Μία αλληλεπίδραση, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα  

3 που λειτουργεί ενίοτε µε όρους βελτίωσης και ενίοτε µε όρους λογοδοσίας. 

∆ιάγραµµα 3: Κυκλική πορεία της επιρροής των φορέων χάραξης εκπαιδευτικής 
πολιτικής σε διακρατικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. 
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Κάθε ιδιαιτερότητα εντός εθνικού πλαισίου και εν συνεχεία η διαµόρφωση 

σχετικής σχολικής κουλτούρας δίνει τη δυνατότητα να εφαρµοστούν παρόµοιες 

πρακτικές συνεργασίας και σύµπραξης µε τη συνεκδοχή της διαφορετικότητας των 

σχολείων (MacBeath 2001). «Προφανώς, πρέπει να αποφευχθεί κάθε «αντιγραφή» 

εισαγόµενων µοντέλων της Αυτοαξιολόγησης των Σχολείων» (Clarke, Ainscow & West, 

2009; Smith, 2012, οπ. αναφ. στο Karagiorgi et al., 2015, 12), καθώς οι συνθήκες που 

διαµορφώνουν το έδαφος υποδοχής και εφαρµογής της αποκρυσταλλώνουν τα ιδιαίτερα 

πληθυσµιακά χαρακτηριστικά κάθε χώρας. 

Αν και στη χώρα µας υπάρχει µία ατελέσφορη προσπάθεια εφαρµογής της 

Α.Ε.Ε. για διάφορους κάθε φορά λόγους, όπως η αδυναµία µιας οργανωµένης πρότασης 

από το αρµόδιο υπουργείο, η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών από παλιές τακτικές 

του «επιθεωρητισµού», συνδικαλιστικές αντιδράσεις και κυρίως έλλειψη κουλτούρας σε 

εθνικό επίπεδο, παρ’ όλα αυτά  στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχει µία µακρά παράδοση της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας. 

Παρ’ όλο που δεν έχει εφαρµοστεί επίσηµα πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης µία 

φωτεινή θα λέγαµε περίπτωση είναι τα προγράµµατα που κυρίως σε πιλοτική εφαρµογή 

και µε καλά αποτελέσµατα εφαρµόζονται στο πλαίσιο των καλών πρακτικών και των 

«σχολείων φάρων» (MacBeath, 2001), τα οποία υλοποιήθηκαν πιλοτικά στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα τα αµέσως προηγούµενα χρόνια. Τα προγράµµατα αυτά 

σηµατοδοτούν την αποτίµηση κριτηρίων βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου κατά την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Αν και υλοποιήθηκαν πιλοτικά και σε 

µικρή κλίµακα παρουσιάζουν µία  αξιόλογη πρόταση διαδικασίας εκ των έσω στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο είναι συγκεντρωτικό. Επίσης, µία σηµαντική 

προσπάθεια αρχικής αυτοαξιολόγησης, χωρίς όµως να ολοκληρωθεί είναι του Σολοµών 

(1999). 

Τέτοιες περιπτώσεις εφαρµογής στην χώρα µας ήταν οι εξής: 

• Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραµµα και Σ.Ε.Π.Π.Ε.: Το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα αποτελεί πρόταση µίας πρώτης Aρχικής αυτοαξιολόγησης στη χώρα 

µας µε δείκτες (Σολοµών, 1999). Ο Σολοµών εισήγαγε την έννοια της 

αυτοαξιολόγησης στην ελληνική πραγµατικότητα και κυρίως έθεσε το πλαίσιο 

υλοποίησής της µε θεµατικές ενότητες από στοιχεία της ελληνικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερα της σχολικής κοινότητας µε 

αντίστοιχους δείκτες ποιοτικής και ποσοτικής αποτίµησης του παραγόµενου 
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έργου. ∆ιεξήχθη πιλοτικά σε έντεκα (11) σχολεία χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσµατα 

µιας και δεν ολοκληρώθηκε. 

• Bridges Across Boundaries: Ένα πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης που 

εφαρµόστηκε και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης (όπως Σλοβακία, Τσεχία, 

Ουγγαρία, Πολωνία). Στο γενικότερο πλαίσιό του είχε κοινά σηµεία µε τη 

θεωρητική προσέγγιση και τη δοµή που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα (αρχική 

αυτοαξιολόγηση του Σολοµών, 1999). 

• Carpe Vitam. Leadership for learning: Σ’ αυτό το πρόγραµµα εισάγεται η 

έννοια του Leadership µε ιδιαίτερη έµφαση στο Shared Leadership. Το σχολείο 

της Πετρούπολης και η ερευνητική του οµάδα εργάστηκαν για 3 χρόνια σε ένα 

επιτυχηµένο πρόγραµµα, του οποίου τα αποτελέσµατα  και κυρίως η σηµασία 

των εννοιών της Εστίας Ανάπτυξης, του Κριτικού Φίλου και του Tin Opener στην 

εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα (Μπαγάκης, 

∆εµερτζή, & Σταµάτης, 2007). 

• International Teacher Leadership Project: Σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο 

του Cambridge και την υποστήριξη του πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 

υλοποιείται και σήµερα το συγκεκριµένο πρόγραµµα στη χώρα µας (Κολλέγιο 

Αθηνών, Κολλέγιο Ψυχικού) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιµόρφωση και 

την έννοια του Portfolio επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Αποτελεί µία προσπάθεια να δηµιουργηθούν κοινότητες µάθησης, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί µπορούν να οργανώνουν τη διδασκαλία και µάθηση µέσω 

σεµιναρίων και υποστηρικτικών προγραµµάτων και δοµών όπου συµµετέχουν 

όλοι οι εµπλεκόµενοι της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς, 

λοιπό προσωπικό, τοπικές αρχές, κ.α.)  

• Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου του Κ.Ε.Ε. και στη συνέχεια στο 

Ι.Ε.Π.: Πρόκειται για πρόγραµµα Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 

που εφαρµόστηκε πιλοτικά (2010-2012) σε 600 σχολικές µονάδες, µε πολλές 

δυσκολίες, καθώς συνέπεσε µε κυβερνητικές αλλαγές και συγχωνεύσεις 

οργανισµών. Ο πληθικός αριθµός των σχολείων σε ένα πρόγραµµα πιλοτικής 

εφαρµογής δυσχεραίνει το έργο των εκάστοτε ερευνητικών οµάδων να 

συγκεντρώσουν στοιχεία και να εκτιµήσουν αποτελέσµατα. Η δηµιουργία 

παρατηρητηρίου Α.Ε.Ε. έδωσε τη δυνατότητα ενός αποθετηρίου καλών 

πρακτικών και ενηµερωτικών σηµειώσεων.  
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Οι παραπάνω περιπτώσεις προγραµµάτων αυτοξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  

ενέχουν τις εννοιολογικές προσεγγίσεις που ορίζουν το σχολείο ως έναν οργανισµό που 

µαθαίνει (Μπαγάκης, κ.ά., 2007), και που είναι σε θέση να µιλά για τον εαυτό του 

(MacBeath, 2001). Ως εκ τούτου, εκλαµβάνεται ως ένα ενιαίο, υποστηρικτικό και 

συλλογικό σύστηµα, µε στόχο την αναπτυξιακή και διαµορφωτική πορεία του µέσα από 

την οργάνωση και τη λειτουργία του, τη διαµοιραζόµενη ηγεσία του, τη διάχυση καλών 

πρακτικών, την ενίσχυση των διδακτικών και υποστηρικτικών πρακτικών του, καθώς 

την επιµόρφωση των µελών της εκπαιδευτικής και γενικότερα της σχολικής κοινότητας. 

Ένας τέτοιος προσανατολισµός τείνει στη σχολική βελτίωση. 

Ένα νέο, λοιπόν, εγχείρηµα από πλευράς της επίσηµης πολιτείας για την εφαρµογή 

ενός προγράµµατος αξιολόγησης όπως είναι του εκπαιδευτικού έργου, απαιτεί την 

προσοχή όλων των εµπλεκόµενων (εκπαιδευτικών και φορέων) για τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο υλοποίησης. Η πολύχρονη απουσία τέτοιων προγραµµάτων ελλοχεύει 

κινδύνους ηµίµετρων και ακυρώσεων κάθε αξιολογικής διαδικασίας όπως συνέβη για 

δεκαετίες. Για το σκοπό αυτό και µε γνώµονα την θετική συµβολή της σε µαθητές και 

εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να οικοδοµείται ανάµεσα στο σχολείο και τους επίσηµους 

φορείς ένας δηµόσιος διάλογος λαµβάνοντας υπόψη την επιχειρηµατολογία αµφοτέρων 

στη λήψη αποφάσεων. 

 1. 5.  Νοµοθετικό πλαίσιο 

Οι πρώτες προσπάθειες υλοποίησης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

εµφανίστηκαν περίπου τριάντα χρόνια πριν και για πολλούς λόγους που διαµόρφωναν 

συγκυριακά το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής (πολιτικοί, συνδικαλιστικοί κ.ά.) 

οδήγησαν σε ανεπιτυχείς προσπάθειες εφαρµογής της (βλ. Νόµος 1566/1985, Σχέδιο 

Π.∆. 140/1988, Π.∆. 320/1993, Νόµος 2525/1997, Νόµος 2986/2002, Νόµος 

3848/2010). 

Όµως στην όλη αυτή πορεία άρνησης και αντίδρασης µια σοβαρή προσπάθεια 

πειραµατικής εφαρµογής µε δείκτες και συναφές υλικό εµφανίστηκε από τον Ιωσήφ 

Σολοµών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η οποία δυστυχώς δεν  ευοδώθηκε 

(Σολοµών, 1999). Η γενικευµένη εφαρµογή της ΑΕΕ στη χώρα µας, ορίστηκε µε την 

υπ’ αριθ. 32773/Γ1/6-3-2014 Υ.Α. σε συνέχεια της υπ’ αριθ.30972/Γ1/5-3-2013 

εγκυκλίου (ΦΕΚ 614/ 15-3-2013). Αυτή η Ά φάση της διαδικασίας  δείχνει µία µακρά 
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πορεία επιφύλαξης των εκπαιδευτικών µας απέναντι σε θεσπισµένες  πολιτικές και 

πρακτικές που αφορούν σε θέµατα αξιολόγησης και λογοδοσίας γενικότερα.  

Νόµοι σχετικοί µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου υπήρχαν χωρίς 

όµως να δοθεί η απαιτούµενη σηµασία ακόµη και από τους φορείς εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού για την εφαρµογή τους. Πέραν των πιλοτικών προγραµµάτων, που 

αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, βρεθήκαµε ενώπιον της εφαρµογής του Π.∆. 

152/13 µε την παράλληλη γενίκευση του θεσµού της αυτοαξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής µονάδας  που ανάγει την όλη διαδικασία σε µία 

διαδικασία «καθηκοντολόγιου». Μία διάσταση που αφενός προκαλεί αντίδραση και 

αναστάτωση στον εκπαιδευτικό χώρο για µία εθνική εκπαιδευτική πολιτική 

επιβεβληµένης υποχρέωσης και αφετέρου που δεν συνάδει µε την ουσιαστική 

εννοιολογική δοµή της Α.Ε.Ε.. για ένα σχολείο που αυτενεργεί, για ένα σχολείο που 

είναι ένας οργανισµός που µαθαίνει ( Μπαγάκης κ.ά., 2007). 

Από την εποχή, λοιπόν, του Σολοµών µέχρι σήµερα δεν έχει βρει ανταπόκριση η 

Α.Ε.Ε. στην συµµετοχή και την διερευνητική αναζήτηση των µελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας - πλην των πιλοτικών προγραµµάτων - αν και από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που µελετήσαµε η συµβολή της αυτοαξιολόγησης είναι θετική µε 

αυξητικές τάσεις βελτίωσης σε τοµείς οργανωσιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας των 

σχολικών κοινοτήτων σε συνεργασία και µε τους εταίρους. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

2. 1.  Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Αν και στο διεθνή χώρο παρουσιάζεται συστηµατική και οργανωµένη εφαρµογή 

προγραµµάτων αυτοαξιολόγησης, όσο και θεωρητικές καταγραφές και αναλύσεις, στη 

χώρα µας µόλις την τελευταία δεκαετία γίνεται λόγος για αυτοαξιολόγηση σε πρώιµο 

στάδιο κυρίως πιλοτικής εφαρµογής. 

Σχετικές έρευνες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο προσεγγίζουν τη διαδικασία 

της αυτοαξιολόγησης σε σχέση µε τη σχολική κουλτούρα και τα πιθανά αποτελέσµατα 

στις επιδόσεις των µαθητών (Scheerens, 2004; Gaertnera, Wursterb, & Pantb, 2014; 

Hargreaves, 2014; Harks, Rakoczy, Hattie,  Besser, & Klieme, 2014).  Πρόκειται για µία 

συσχέτιση που πλαισιώνεται από την στάση και την ευρύτερη συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών τόσο του διευθυντή του σχολείου όσο και του διδακτικού προσωπικού, 

µε κριτήρια αυτενέργειας και πρωτοβουλίας σε ζητήµατα που αφορούν τους ίδιους και 

τη λειτουργία της σχολικής µονάδας. Επειδή όµως το σχολείο είναι δοµικό στοιχείο του 

ευρύτερου κοινωνικού συστήµατος στο οποίο λειτουργεί, επηρεάζεται από τη 

γενικότερη κουλτούρα των συµµετεχόντων σ’ αυτό. Έτσι, αντανακλά το πολιτισµικό 

πλαίσιο που το περιβάλλει και συνεπώς ανταποκρίνεται σ’ ένα πρόγραµµα αξιολόγησης 

βασισµένο στις αξίες και τις στάσεις των εµπλεκοµένων στο εσωτερικό του (Ryan et al., 

2007). Η εσωτερική αξιολόγηση υπό την παραδοχή αυτή εξετάζει τους παράγοντες και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο εσωτερικό του σχολείου διενεργώντας προς τη 

βελτίωση και αντιµετωπίζοντας εξωτερικές απαιτήσεις. Πρόκειται δηλαδή για µία 

διαδικασία αυταξιολόγησης βασισµένη στο σχολείο στο οποίο το πολιτισµικό υπόβαθρο 

κατέχει κεντρική θέση στις µαθητικές επιδόσεις και κυρίως παιδιών από χαµηλές 

κοινωνικοοικονοµικές τάξεις. Γίνεται λόγος για σχολική και πολιτισµική κουλτούρα 

που αντιπαρέρχεται την παραδοσιακή οργανωτική κουλτούρα µιας γραφειοκρατικής 

δοµής και προτάσσει την συµµετοχή όλων µε την αξιοποίηση µίας αναδυόµενης και 

πολύπλευρης προσέγγισης της εσωτερικής αξιολόγησης για τις µαθητικές επιδόσεις 

(Ryan et al., 2007) µε βάση το σχολείο και τον πολιτισµό. Επισηµαίνεται βέβαια από 

τους ίδιους τους ερευνητές πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτή την προσέγγιση, 

καθώς ενέχεται ο κίνδυνος σε σχολεία που διενεργείται αξιολογική διαδικασία 
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βασισµένη στο ίδιο το σχολείο να οδηγήσει σε επιτήρηση και να χρησιµοποιηθεί για 

πρακτικές λογοδοσίας. Η εσωτερική αξιολόγηση µπορεί να οδηγήσει σε διαδικασίες 

αλλαγής των σχολείων καλλιεργώντας την πεποίθηση της συµµετοχής των ανθρώπων 

που επηρεάζονται άµεσα από αυτή. Οι άµεσα εµπλεκόµενοι δύνανται να είναι σε θέση, 

µέσω πιο συστηµατοποιηµένων διεργασιών, να αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες 

ισχυρών και αδύναµων σηµείων της σχολικής µονάδας και να απολαµβάνουν τη 

θεσµική αυτονοµία τους (Va΄zquez & Gairín, 2014 ). Αυτό θα µπορεί να εκδηλωθεί 

τόσο µέσω της ατοµικής όσο και της συλλογικής δράσης εντός του σχολικού πλαισίου. 

Οι Va΄zquez και  Gairí n (2014 ) δίνουν, επίσης, την διάκριση µεταξύ σχολικής 

αποτελεσµατικότητας µε την συστηµατική ποσοτικοποίηση των στοιχείων προόδου και 

σχολικής βελτίωσης µε τον εντοπισµό των στοιχείων αυτών και την κατανόηση για 

προτάσεις και αλλαγές εκ των έσω ως µία διαδικασία περισσότερο αυτοκριτικής και 

λιγότερο λογοδοσίας. 

Τα ερευνητικά δεδοµένα προσδιορίζουν την αυτοαξιολόγηση της σχολικής 

µονάδας επίσης, ως ένα πρόγραµµα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς, αφενός το ίδιο 

το σχολείο και αφετέρου τους εταίρους, σε µία προσπάθεια χάραξης µιας εκπαιδευτικής 

πολιτικής, µε την οποία θα εφαρµόζεται ένα µοντέλο που θα οδηγεί σε αποτελέσµατα 

ποιοτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σε τάσεις βελτίωσης του σχολείου                       

(McNamara et al., 2011) όσο και της επίδοσης των µαθητών (Hofman et al., 2009). ∆εν 

λείπουν όµως οι περιπτώσεις που ερευνητικά κείµενα παρουσιάζουν την θετική 

επίδραση της αυτοαξιολόγησης στην επίδοση των µαθητών συνδυαστικά µε διαδικασίες 

λογοδοσίας, ποσοτικής αποτίµησης και µίας σχολικής ηγεσίας προσανατολισµένης σε 

συνεργασίες µε εταίρους για την επίτευξη της βελτίωσης των µαθητικών επιδόσεων 

(Hallinger & Heck, 2011; Hofman et al., 2009; Janssens & Amelsvoort, 2008). Κατά 

τους Schildkamp et al. (2009) η σχολική επίδοση των µαθητών δεν ενισχύεται 

απαραίτητα  από την εφαρµογή της αυτοξιολόγησης. Όµως  µέσω αυτής ενθαρρύνεται 

και ωθείται η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η επικοινωνία τους µε 

τους εταίρους. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κατά τους Janssens & Amelsvoort (2008) όσο πιο 

χαµηλές είναι οι επιδόσεις των µαθητών τόσο πιο παρεµβατική είναι η επιθεώρηση από 

εξωτερικούς παράγοντες εφαρµόζοντας το θεσµό της λεγόµενης αναλογικής 

επιθεώρησης. 

Όλη αυτή η σύνθεση και η ιδιαιτερότητα των τρόπων πρακτικής - εφαρµογής 

της αυτοαξιολόγησης, πρέπει κατά τους Hallinger και Heck (2011), να 
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συνδιαµορφώνεται από το εθνικό πλαίσιο στρατηγικής κάθε χώρας, το µαθητικό 

δυναµικό της, τη κοινωνική διαστρωµάτωση, τη σχολική ηγεσία και τις πρακτικές της. 

Και όπως οι ίδιοι µελετητές υποστηρίζουν, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη στις έρευνες και να επισηµαίνονται. Οι O’ Brein et al. (2015) δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον σχεδιασµό και την εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης από τους ιθύνοντες 

εντός εθνικού πλαισίου, κάνοντας λόγο για συνέπεια στην εφαρµογή. Στην ερευνητική 

µελέτη τους για τον τρόπο που εφαρµόστηκε µετά το 2012 στην Ιρλανδία, µε θεσµική 

υποχρέωση από τα σχολεία, συγκριτικά µε την εθελοντική εφαρµογή του 2003, 

επισηµαίνουν διαφορές στον τρόπο σχεδιασµού των σχετικών πρακτικών, στην 

εφαρµογή, στην υποστήριξη των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Καταλήγοντας πως η 

σχολική ηγεσία και οι οµάδες υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο φαίνεται ότι µπορούν να 

επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα τόσο στη συµµετοχή των εκπαιδευτικών όσο και σε 

ουσιαστική βελτίωση τοµέων του σχολείου. 

           Η αυτοαξιολόγηση µέσα στο γενικότερο κλίµα της ευρωπαϊκής επιθεώρησης 

«ενσωµατώνεται» στο σύστηµα σχολικού ελέγχου έχοντας διαφορετική θέση στα 

διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα. Ερευνητικά πορίσµατα τονίζουν τη σηµασία της 

ορθής εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης τόσο ως αυτόνοµη διεργασία των σχολείων όσο 

και ως µέρος αξιολογικής διαδικασίας µε φορείς εξωτερικής επιθεώρησης.  

Αν και κατά τους Janssens και Amelsvoort (2008) η αυτοαξιολόγηση υπό το 

πρίσµα της διασφάλισης της ποιότητας συσχετίζεται µε τη βελτίωση του σχολείου, 

εντούτοις, η σχολική επιθεώρηση κατέχει έναν ουσιαστικό ρόλο προσεγγίζοντας 

διεργασίες λογοδοσίας για τα αποτελέσµατα των σχολείων πρωτίστως στις µαθητικές 

επιδόσεις. Γι’ αυτό και η βελτίωση της ποιότητας φέρνει στο προσκήνιο των 

διαβουλεύσεων όπως συναντάµε στους Hofman et al. (2008) την γονική επιλογή µέσα 

από πολιτικές λογοδοσίας.  

Ωστόσο, οι λιγοστές έρευνες στη χώρα µας για το θέµα αυτό καταγράφουν 

στοιχεία για τη θετική στάση των εκπαιδευτικών προς την αυτοαξιολόγηση, η οποία 

όµως συνοδεύεται από µία επιφύλαξη για τον τρόπο και κυρίως τους σκοπούς της 

εφαρµογής της (Κρέκης, 2012), µία στάση καχυποψίας που έχει τις ρίζες της στον 

επιθεωρητισµό (Λέφας, 1942; Hofman et al., 2008) και ως συνέπεια µία τάση 

αµφισβήτησης του ρόλου των εταίρων από την οποία δεν εξαιρείται ούτε αυτός του 

σχολικού συµβούλου. Γι’ αυτό και η αµφισβήτηση του κατεξοχήν παιδαγωγικής και 

επιστηµονικής καθοδήγησης ρόλου του σχολικού συµβούλου, µε τη µετατόπισή του σε 

ρόλο αξιολογητή µε το Π.∆. 152/2013, προκάλεσε εντονότατη σύγχυση και ρήξη. 
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Τέθηκαν ζητήµατα δεοντολογίας, θεσµικού ρόλου και ιεραρχίας. Για το λόγο αυτό οι 

εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τους Μουτζούρη και ∆ασκαλόπουλο (2005), εκτιµούν πως 

πρέπει πέραν των τυπικών προσόντων και του τρόπου επιλογής του, ο σχολικός 

σύµβουλος  πάνω απ’ όλα να σέβεται τις συνθήκες δουλειάς των εκπαιδευτικών. Στην 

ίδια κατεύθυνση, προς µια δικλείδα δηλαδή θα λέγαµε ασφαλείας, είναι η επιµόρφωση 

των ίδιων των εκπαιδευτικών (Αθανασίου & Ξηντάρα, 2008). Το κλίµα για την υποδοχή 

της Α.Ε.Ε. είναι πια έτοιµο και η στάση των εκπαιδευτικών πιο ώριµη, αφού και οι ίδιοι 

νιώσουν την ασφάλεια µιας αµφίπλευρης διαλογικής επικοινωνίας όλων των 

εµπλεκοµένων (Swaffield, 2008), µία δηλαδή από κοινού διαλογική σχέση των δρώντων 

(MacBeath, 2001; Hall & Noyes, 2009; Ozga, 2013). Η εξασφάλιση µίας 

αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ σχολείου και εταίρων συµβάλλει στη θετική 

στάση και βελτίωση των όσων αντιπροσωπευτικά για κάθε σχολική κοινότητα 

στοιχείων αποδίδουν σηµασία και νόηµα στην ύπαρξη και λειτουργία της. 

Στο Χουλιάρα (2010), επισηµαίνεται ότι στη χώρα µας δίνεται έµφαση στο 

θεωρητικό προβληµατισµό που επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα ή µη της 

αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, τους φορείς αξιολόγησης, στα κριτήρια µε 

βάση τα οποία θα αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός, στην εξέταση των µέσων µε βάση τα 

οποία θα αξιολογείται ο εκπαιδευτικός, στην προσβασιµότητα στα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και στο σκεπτικισµό για τον τρόπο 

αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Είναι πολύ σηµαντικό για τους 

εκπαιδευτικούς η συνεχής επιµόρφωση των αξιολογητών, όπως για παράδειγµα των 

σχολικών συµβούλων (Μουτζούρη & ∆ασκαλόπουλος, 2005), οι οποίοι καλούνταν να 

υποστηρίξουν το έργο τους και στη συνέχεια να τους αξιολογήσουν. Ο αναστοχασµός 

και η ανατροφοδότηση εντός του σχολικού πλαισίου ενισχύει την διαδικασία µάθησης 

τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, θεµελιώνοντας κοινότητες µάθησης 

σχολικής βελτίωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης (Swaffield & MacBeath, 2006; 

MacBeath, 2007). 

Αν και ερευνητικά δεδοµένα, που τονίζουν την θετική συµβολή της 

αυτοαξιολόγησης σε τοµείς όπως τη σχολική ηγεσία, τη δικτύωση σχολείων, τη 

διδασκαλία, τη µάθηση, την εκροή αποτελεσµάτων, τη βελτίωση σχολείων, τη 

διασφάλιση της ποιότητας, την υποστήριξη κυρίως των µαθητών και την κάλυψη των 

µαθησιακών αναγκών, δύσκολα αλλάζουν τον ενδοιασµό των εκπαιδευτικών για την 

αποδοχή τέτοιων αξιολογικών µοντέλων. Μία τέτοια  ερευνητική προσέγγιση είναι της 

ΕSSE (Effective School Self-Evaluation - Aποτελεσµατική Σχολική Αυτοαξιολόγηση), 
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πρόγραµµα που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιµο ∆ιεθνές 

Συνέδριο των Κεντρικών και των Γενικών Επιθεωρητών της Ευρώπης (SICI - The 

Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Europe) που 

εστίασε περισσότερο στη διασφάλιση της ποιότητας και την πρόοδο των µαθητών µε 

θετική επιρροή.  

Επίσης, ερευνητικά πορίσµατα αναφέρουν πως οι προσδοκίες των σχολείων, 

τόσο από την ίδια την σχολική κοινότητα όπως π.χ. τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, 

τους µαθητές όσο και εκτός αυτής από εξωτερικούς παράγοντες, όπως π.χ. το αρµόδιο 

υπουργείο, µπορούν να διασφαλίζουν σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου και την µορφή της αξιολόγησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα 

σχολεία λειτουργούν περισσότερο αποκεντρωτικά, όταν κατά την αυτοαξιολόγηση 

υπάρχει σχετική αυτονοµία ενώ κάτω από ένα σύστηµα ελέγχου κατά την σχολική 

επιθεώρηση αναλαµβάνουν περισσότερο ρόλο διεκπεραιωτή για τις εκ του νόµου 

υποχρεώσεις τους ( Vanhoof & Petegem, 2007).  

Ακόµη άλλες ερευνητικές µελέτες για τη δυνατότητα συνδυασµού εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησης, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα του σχολείου, 

διαπιστώνουν πως οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από άγχος και επωµίζονται µεγάλο 

φόρτο εργασίας  λόγω των εξωτερικών πιέσεων  (Hofman et al., 2008) για τη βέλτιστη 

έκβαση της σχολικής επίδοσης, παρ’ όλο που διαχειρίζονται την εσωτερική λειτουργία 

του σχολείου περισσότερο αυτόνοµα µε τη δυναµική της αυτοαξιολογικής διαδικασίας. 

Αν και επισηµαίνεται πως σε χώρες που οι απαιτήσεις λογοδοσίας είναι περισσότερες  η 

Α.Ε.Ε. είναι πιο ισχυρή απ’ ότι σε χώρες που ενθαρρύνουν τη βελτίωση του σχολείου 

(Janssens & Amelsvoort, 2008; Hofman et al., 2008). Επίσης, παρατηρείται πως σε 

σχολεία που εφαρµόζονται οι σχολικές επιθεωρήσεις, εµφανίζονται υψηλότερες 

µαθητικές επιδόσεις συγκριτικά µε αυτά που διεξάγουν προγράµµατα αυτοαξιολόγησης 

(Janssens & Amelsvoort, 2008). 

Ωστόσο, η εξασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από 

διεργασίες αυτοαξιολόγησης κατά τους Blok et al. (2008), είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα 

και αµφιλεγόµενο ως προς τη συµβολή του στη βελτίωση του σχολείου µιας και από τα 

ερευνητικά δεδοµένα δεν προκύπτει πάντα πως λειτουργεί ενισχυτικά κυρίως για τις 

µαθητικές επιδόσεις (Schildkamp et al., 2009; Schildkamp et al., 2015). Η 

αυτοαξιολόγηση ως εσωτερική διεργασία των σχολείων, συνίσταται στις ανάγκες και 

την ιδιοµορφία των εκάστοτε σχολικών µονάδων και εµπεριέχει πρακτικές έρευνας και 

ενδοσχολικής επιµόρφωσης που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές του. Άλλωστε 
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αυτές οι παράµετροι τείνουν να βοηθήσουν τα σχολεία να εντοπίσουν τυχόν 

προβλήµατα, να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα αποτελούν οργανωµένη πρόταση για 

την παρακολούθηση της βελτίωσής τους και κυρίως να συµβάλλουν στην επικοινωνία, 

τη διδασκαλία και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Blok et al., 2008; 

Schildkamp et al., 2009). Παρ’ όλα αυτά η θετική συµβολή στη βελτίωση των 

µαθητικών επιδόσεων, εξακολουθεί να απασχολεί ερευνητικά την επιστηµονική 

κοινότητα µιας και τα πορίσµατα σχετικών ερευνών δεν καταδεικνύουν απόλυτο 

συσχετισµό της εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης µε την ενίσχυση των µαθητικών 

επιδόσεων (Schildkamp et al., 2009). Περισσότερο συγκλίνουν σε µία υποστηρικτική, 

εργαλειακή χρήση και αξιοποίησή της ως προς την επιδίωξη υψηλών µαθητικών 

επιδόσεων, εφόσον η ανάλυση για το τι φταίει για τις χαµηλές επιδόσεις είναι κατά τους 

Schildkamp et al. (2009) πολυσύνθετη και πολυπαραγοντική και χρειάζονται περαιτέρω 

έρευνες και σε πολυπληθέστερα σχολεία. Ωστόσο, για τους ίδιους ερευνητές η συµβολή  

της αυτοαξιολόγησης στην επιστηµονική κατάρτιση, την επιµόρφωση και συνολικά 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι αξιοσηµείωτη.  

Φυσικά δεν αποκλείεται η συνδυαστική εφαρµογή της µε έναν µηχανισµό 

εξωτερικής αξιολόγησης είτε µε τη πρόσβαση ενός εξωτερικού παρατηρητή στα 

αποτελέσµατά της είτε µε την θεσπισµένη ύπαρξη εξωτερικού φορέα που θα λειτουργεί 

υποστηρικτικά στη διαδικασία της  αυτοαξιολόγησης (Blok et al., 2008).  

Κατά την Swaffield (2015), στην Αγγλία το 2008 ορίστηκαν συνεργάτες 

σχολικής βελτίωσης (school improvement partners), οι οποίοι ανέλαβαν το ρόλο 

υποστήριξης και ενίσχυσης του έργου των διευθυντών των σχολείων στηριζόµενοι 

περισσότερο σε στοιχεία για τη σύνταξη έκθεσης προς τις τοπικές αρχές και όχι σε 

διάλογο µε τους υπεύθυνους του σχολείου, θέτοντας ρητά τον προβληµατισµό για τη 

διάκριση µεταξύ υποστήριξης – πρόκλησης και επιτήρησης - πειθαρχίας. Η συνεργασία 

αυτή µπορεί να παραλληλιστεί µε αυτή του κριτικού φίλου, µα στα στενά όρια της 

λογοδοσίας παρατηρούνται µηχανισµοί πειθαρχικής γνώσης και πειθαρχικών δράσεων 

εξουσίας (Swaffield, 2015, 72).  

Το να προσεγγίσει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µία εξισορρόπηση ανάµεσα στην 

εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση  και µάλιστα µε κριτήριο την παροχή  ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι απλή διαδικασία. Στο επίκεντρο µίας τέτοιας 

διαδικασίας βρίσκονται προσπάθειες βελτίωσης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 

και λαµβάνονται υπόψη η σχολική τάξη (Janssens & Amelsvoort, 2008; Schildkamp et 

al., 2009; Schildkamp et al., 2015), η µορφή διοίκησης του σχολείου (O’ Brein et al., 
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2015), οι σχέσεις των εκπαιδευτικών (MacBeath, 2008; Hall & Noyes; 2009; Hofman et 

al., 2009), η συνεργασία µε τους γονείς (Hofman et al., 2009; Παπαγεωργάκης, 2013), η 

υλοποίηση προγραµµάτων (McKee, 2001). Η πολιτική του σχολείου και η εθνική 

εκπαιδευτική πολιτική µιας χώρας συντελούν στη διαµόρφωση συνθηκών ενός 

οργανωτικού και πολιτικού πλαισίου ((Janssens & Amelsvoort, 2008), στο οποίο 

προσδιορίζονται ρόλοι και κατασκευάζονται ταυτότητες. Γίνεται λοιπόν λόγος για 

επιρροή από εξωτερικούς φορείς και πιέσεις και πώς έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη της 

Α.Ε.Ε. στο εσωτερικό του σχολείου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο δηµόσιος διάλογος για 

την ποιότητα στα σχολεία γίνεται µε όρους λογοδοσίας (εξωτερική 

επιθεώρηση/αξιολόγηση) και βελτίωσης (εσωτερική αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση). 

Στην ατζέντα των επίσηµων φορέων αλλά και εταίρων όπως οι γονείς, µπαίνουν η 

υψηλή επίδοση µαθητών και το κύρος των σχολείων, εστιάζοντας στο όραµα των 

σχολείων (και των γονέων πλέον) και τη σχολική κουλτούρα. Κατά τους Hofman et al. 

(2009) σχολεία που βρίσκονται «σε ρίσκο», δηλαδή µε χαµηλές επιδόσεις και τη γονική 

αξιολόγηση να τα παραµερίζει, καθορίζουν και µε δείκτες αυτοαξιολόγησης την ευθύνη 

τους σε διαχειριστικές και υποστηρικτικές ενέργειές τους για το περιβάλλον τους και τη 

βελτίωσή του. 

Γίνεται κατανοητό πως το πλαίσιο του σχολείου διαµορφώνει τις συνθήκες 

υποδοχής της µορφής αξιολόγησης που το γενικότερο εκπαιδευτικό σύστηµα 

προτάσσει. Όσον αφορά στην αυτοαξιολόγηση η θετική στάση των εκπαιδευτικών 

ευνοεί την επιτυχή έκβαση της εν λόγω διαδικασίας (Vanhoof et al., 2009). Και αυτό 

ενισχύεται από τη λειτουργία του σχολείου και την επιρροή του γενικότερα στις στάσεις 

των εκπαιδευτικών (Scheerens, 2004; Baartman, et al., 2007). Άλλωστε σε πολλές 

περιπτώσεις οι διευθυντές των σχολείων είναι θετικά προσκείµενοι µε µία αξιολογική 

διαδικασία (Vanhoof et al., 2009) σε σχέση µε το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό.  

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που µπορεί  να εξασφαλίσει συνθήκες ορθής 

διαχείρισης των τοµέων της αυτοαξιολόγησης είναι κατά τον MacBeath (2008), η 

ηγεσία ενός σχολείου. Ο ερευνητής υποστηρίζει πως η πάλη να κρατηθούν οι 

εκπαιδευτικές αξίες στον γενικότερο πιεστικό κλοιό των πολιτικών οδηγιών για τη 

λειτουργία του σχολείου, δίνει στη σχολική ηγεσία πρωταρχικό ρόλο εφαρµογής και 

ενίοτε ελέγχου της διαδικασίας. Μάλιστα σε χώρες που εφαρµόζεται διαδοχικά ή και 

παράλληλα η εξωτερική αξιολόγηση φέρνουν στο επίκεντρο το ρόλο του διευθυντή του 

σχολείου. Πρόκειται για έναν ρόλο ρυθµιστικό που πρέπει να συντελεί ώστε να µην 

µετατραπεί η όλη αυτοαξιολόγηση σε µία τυπική διαδικασία για τη διάκριση του ενός 
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σχολείου από το άλλο βάσει των µετρήσιµων αποτελεσµάτων αλλά να είναι αφετηρία 

εδραίωσης συνεργατικής νοοτροπίας προς τη βελτίωση του σχολείου (Swaffield & 

MacBeath, 2006; MacBeath 2008; Hall & Noyes, 2009).  

 Η εσωτερική οργάνωση του σχολείου είναι κατά τον MacBeath (2008) ζωτικής 

σηµασίας για την ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και κρατά το σχολείο σε 

µία κινητικότητα δηµιουργικής ανάπτυξης. Άλλωστε η αυτοαξιολόγηση δίνει την 

ευκαιρία να µιλήσουν για την εσωτερική λειτουργία και ζωή του σχολείου 

αναλαµβάνοντας ουσιαστικό ρόλο για την ορθή έκβασή της. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για την µάθηση τόσο των µαθητών όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών, αυτό 

συνεπάγεται «µία παραδειγµατική στροφή από έναν παθητικό και συµβατικό ρόλο σε έναν 

ενεργό ρόλο» (MacBeath, 2008, 396). Ο ρόλος αυτός της ενεργητικής συµµετοχής 

οδηγεί µέσα από την αυτοαξιολόγηση κατά τον ίδιο ερευνητή στην ατοµική και 

συλλογική επαγγελµατική ανάπτυξη. Η επιµόρφωση (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως 

στο πλαίσιο διάχυσης καλών πρακτικών), η καλή προετοιµασία των εκπαιδευτικών για 

τη συµµετοχή τους στη διαδικασία, η αξιοπιστία των φορέων, η ποιότητα της ηγεσίας 

και κυρίως η έλλειψη ανταγωνιστικότητας µεταξύ τους, εδραιώνουν τις συνθήκες 

οµαλής εφαρµογής για τα όσο το δυνατόν θετικά αποτελέσµατα της αυτοαξιολόγησης 

στη σχολική ζωή. Αυτό επιτυγχάνεται µε την µάθηση στο επίκεντρο και όχι µε την 

τυπική και γραφειοκρατική διεκπεραίωση των θεσµικών κανονισµών (Meuret & 

Morlaix, 2003; Ryan et al., 2007; Μπαγάκης & Σκιά, 2015). Η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι µία ουσιαστική και πολυσύνθετη διαδικασία που πρέπει  να 

απασχολεί έντονα τους ιθύνοντες εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Το εθνικό πλαίσιο 

στρατηγικής κατά τους Μπαγάκη και Σκιά, (2015) παρουσιάζει ιδιαίτερη ύφεση στο εν 

λόγω θέµα στη χώρα µας και προτάσσουν ζητήµατα καινοτοµιών όπως π.χ. το portfolio 

στον ήδη ελλειµµατικό τρόπο εφαρµογής. Εναλλακτικές µορφές επιµόρφωσης που θα 

ενισχύουν τη γνώση και τη µάθηση των εκπαιδευτικών συµβάλλοντας στην καλλιέργεια 

σχετικής σχολικής µαθησιακής κουλτούρας µε κοινότητες µάθησης και δικτυώσεις 

σχολείων (Swaffield & MacBeath, 2006; MacBeath, 2008; Vanhoof et al., 2009). 

Σε περιπτώσεις που η αυτοαξιολογική διαδακασία υλοποιείται παράλληλα ή 

διαδοχικά µε την εξωτερική αξιολόγηση εµφανίζεται µία τάση αξιοποίησής της για την 

βελτίωση των επιδόσεων και την ποιότητα των αποτελεσµάτων της σχολικής µονάδας. 

Η επίτευξη των στόχων του σχολείου εξασφαλίζεται, κατά τους Hall και Noyes (2009), 

µε τη γόνιµη συµµετοχή τους εντός του εσωτερικού πλαισίου αλληλεπίδρασης και 

αυτενέργειας. Αντιθέτως, όταν γίνεται χρήση των δεδοµένων της αυτοαξιολόγησης για 
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την καταγραφή της εικόνας του σχολείου από εξωτερικό επιθεωρητή όπως π.χ. στην 

Αγγλία, τότε δηµιουργείται ένα φορτισµένο κλίµα που επιφέρει πίεση και άγχος στους 

εκπαιδευτικούς (MacBeath, 2008; Hall & Noyes, 2009; Hofman et al., 2009). 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο της ανταγωνιστικότητας (O’ Brien et al., 

2015) µεταξύ των εκπαιδευτικών και κυρίως ανάµεσα σε νέους και παλαιότερους 

εκπαιδευτικούς (Hall & Noyes, 2009) και κυρίως όταν επικρατεί ένα κλίµα 

ανασφάλειας και καχυποψίας (Plowright, 2007; MacBeath, 2008; Swaffield, 2008; 

Hofman et al., 2009; Croxford et al., 2009) για τη βούληση των υπεύθυνων χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής µε την επιταγή θεσµικών κειµένων της εκπαιδευτικής 

νοµοθεσίας και κυρίως όταν πρόκειται για την παρακολούθηση των εκροών του 

σχολείου (Ozga, 2009; 2013) µε τεχνολογίες ελέγχου των επιδόσεων όπως η αριστεία 

(Croxford et al., 2009; Ozga, 2013; Sifakakis, Tsatsaroni, Sarakinioti & Kourou, 2015). 

Είναι, εποµένως, σηµαντικό κριτήριο αποτελεσµατικής αλληλόδρασης η αυτοπεποίθηση 

των εκπαιδευτικών και η δηµιουργική σχέση που δηµιουργείται στο σχολικό 

περιβάλλον. Η βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

βελτίωση της ποιότητας κατά την Ishikawa (οπ. αναφ. στο Ο’ Brien, 2015). 

 Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, αφενός η σχολική ηγεσία διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση αφετέρου και το ίδιο το προσωπικό µε την 

επιµόρφωσή του (Plowright, 2007; Swaffield & MacBeath, 2006; MacBeath, 2008) 

τροφοδοτούν την ύπαρξη µιας «θεµελιώδους έννοιας ασφάλειας» (Swaffield, 2008, 332), 

διαµορφώνοντας συνθήκες δηµοκρατικής συµµετοχής (Ozga, 2013) στα ζητήµατα του 

σχολείου. Πόσο µάλλον όταν, είτε µε την εθελούσια συµµετοχή τους διενεργούν 

αναστοχαστικά προς τη σχολική βελτίωση είτε µε επιβεβληµένες οδηγίες των 

κυβερνήσεων προχωρούν σε ποσοτική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της λειτουργίας 

του σχολείου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ένταση που επικρατεί για την ανάληψη 

ευθύνης ενός αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού έργου, το άγχος που επιβαρύνει την 

επαγγελµατική ιδιότητα των εκπαιδευτικών, η έλλειψη χρόνου για µία συστηµατική και 

οργανωµένη συµµετοχή και ο φόρτος εργασίας που ασφυκτιά το προσωπικό, δεν 

επιφέρουν πάντοτε την επιθυµητή έκβαση του προγράµµατος της αυτοαξιολόγησης, µε 

συνέπεια την αποτύπωση µιας εικόνας (Hall & Noyes, 2009) του σχολείου αρεστής και 

φαινοµενικά λειτουργικής. Στην ερευνητική µελέτη του ο Plowright (2007), καταγράφει 

την άποψη ενός εκπαιδευτικού για την εικόνα που παρουσιάζει το σχολείο υπό την 

πίεση του εξωτερικού ελέγχου, καθώς υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της προετοιµασίας 

για την εβδοµαδιαία επίσκεψη του επιθεωρητή φαίνεται µία όµορφη εικόνα «πάνω από 
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τις ρωγµές» και µετά επιστρέφουν στον κανονικό τρόπο λειτουργίας χαρακτηρίζοντάς 

την ως µία «αναγκαστική διαδικασία» (σ. 384). Ο παράγοντας «χρόνος» στο Karagiorgi 

et al. (2015) αναδείχθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως κρίσιµος. Η πρόταση συµµετοχής 

στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, για την ενίσχυση της διδασκαλίας τους, µέσω 

συνεργατικών µεθόδων µάθησης, καταγραφής δεδοµένων, ανατροφοδότησης και 

διαµοιρασµού τρόπων και εργαλείων, αν και διαφαίνεται να παρέχει βελτίωση στο έργο 

τους, παραµένει µία χρονοβόρα διαδικασία γι’ αυτούς. Όµως, το πρόβληµα του χρόνου 

τείνει να αντιµετωπιστεί µε κοινό προγραµµατισµό και σχεδιασµό, όπως επισηµαίνεται 

στις τοποθετήσεις των υποκειµένων της σχετικής έρευνας.  

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος να µετατραπεί σε µία στείρα πρακτική η 

αυτοαξιολόγηση κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου, θα πρέπει κατά τους Va΄zquez και 

Gairí n (2014), να αποφευχθούν οι υπερβολές για το χρόνο που δαπανάται, να 

δηµιουργηθούν εκπαιδευτικές κοινότητες µε ειδική κατάρτιση των συµµετεχόντων, να 

αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέγονται προς έναν κοινό στόχο και την ενίσχυση 

του πολιτιστικού υπόβαθρου του κάθε σχολείου. Κι όλα αυτά για να υλοποιηθούν 

χρειάζεται ο ορισµός της θεσµικής αυτονοµίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, η 

αίσθηση της συλλογικής ταυτότητας, η επιθυµία για βελτίωση, η εµπιστοσύνη και η 

εσωτερική συνοχή µε τα συστήµατα αξιολόγησης να είναι γνωστά και αποδεκτά από 

όλους, (Gairí n, 1993; Lasida et al., 2008, οπ. αναφ. στο Va΄zquez & Gairín, 2014).  

Καταλήγοντας στην ερευνητική µελέτη τους πως η υπάρχουσα κουλτούρα του σχολείου 

ανοικοδοµεί διαδικασίες βελτίωσης και αποτελεσµατικής αλλαγής. 

Από τα ευρήµατα της µελέτης µας διαφαίνεται ότι ανάλογα µε το σχολικό 

πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζεται η αυτοαξιολόγηση αποδίδεται σηµασία στη µορφή της 

αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και το διακριτό ή µη ρόλο της αυτοαξιολόγησης σε 

αυτή, το είδος των συνεργατικών σχέσεων των εκπαιδευτικών τόσο µεταξύ τους όσο και 

µε τους εταίρους, την εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων και κανονισµών. Ωστόσο, 

έχει παρατηρηθεί κατά τους Hall και Noyes (2009) ότι απέναντι σε πιεστικές και 

συναισθηµατικά φορτισµένες καταστάσεις των εκπαιδευτικών, η παρέµβαση των 

εκπροσώπων τους προσανατολίζει τις θεσµικές και πολιτικές επιταγές σε µία όσο το 

δυνατόν συµπόρευση των δύο πλευρών. Μία συµπόρευση ρόλων και λόγου για 

εκπαιδευτικά ζητήµατα που θα µπορούσε να δώσει ευκαιρίες και δυνατότητες ανάληψης 

ηγετικού ρόλου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς µε την στήριξη των εκπροσώπων 

τους (Bangs & MacBeath, 2012). Η ανοιχτή ροή ιδεών, η ατοµική και συλλογική 

εργασία, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αποτελούν για τους ίδιους ερευνητές ύψιστης 
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σηµασίας προϋποθέσεις για την συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε µία επαγγελµατική 

ανταλλαγή καλών πρακτικών µε τους εκπροσώπους τους να συνεπικουρούν στη 

διαµόρφωση  µίας πολιτικής από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς- δασκάλους (teacher 

policy). Αξιοσηµείωτη παράµετρος της σχολικής ηγεσίας και της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης που προκαλεί το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχέση συνδικάτων και 

κυβερνήσεων. Βασικό µέληµα ανάλυσης και ενδιαφέροντος είναι η κατανόηση των 

στάσεων των εκπαιδευτικών που αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία την επιδίωξη 

συµµόρφωσής τους µε υποχρεωτικές µορφές της αυτοαξιολόγησης.  

Αναντίρρητα, στο πλαίσιο µίας τέτοιας αµφίδροµης επικοινωνίας και δράσης 

ανάµεσα στους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής και το σχολείο καθορίζονται οι 

κατευθυντήριες γραµµές µιας πιο εκδηµοκρατικής διαδικασίας, κάτι που άλλωστε 

χαρακτηρίζει την αυτοαξιολόγηση στον συµµετοχικό τρόπο υλοποίησής της. Γίνεται 

όµως κατανοητό, πως σε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα ένα τέτοιο εγχείρηµα 

βρίσκει δυσκολίες αν αναλογιστούµε ότι και η ίδια αυτοαξιολογική διαδικασία έχει 

πάρει τροπή  προς µια µορφή λογοδοσίας µε τις διοικητικές αρχές ως διαδοχικό στάδιο 

σε εξωτερικές αξιολογήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της λεγόµενης «ευφυούς 

λογοδοσίας» (Ozga, 2009, 153) κατά την οποία τα σχολεία δραστηριοποιούνται ως 

αποτελεσµατικοί οργανισµοί µάθησης που λογοδοτούν για τον αποτελεσµατικό 

σχεδιασµό της βελτίωσής τους τόσο σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας όσο και των 

µαθητικών επιδόσεων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. 

Υπό αυτή την παραδοχή, η µετατόπιση του βάρους ευθύνης των ενεργειών και 

της επιτυχούς έκβασής τους πέφτει στον εκπαιδευτικό και τις πρακτικές του σχολείου. 

Όπως προαναφέραµε, η άσκηση πιεστικών καταστάσεων για την παραγωγή έργου µε τη 

σχετική αποτίµησή του από αµφιλεγόµενες κάθε φορά και ανάλογα το εθνικό πλαίσιο 

(Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015) πολιτικές, διαµορφώνουν συνθήκες 

έντασης, άγχους αλλά και ανταγωνιστικότητας µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Τίθεται λοιπόν το ζήτηµα των δηµοκρατικών πρακτικών και εντός του 

σχολείου. Πρακτικές που συντελούν στο διαµοιρασµό, τον αναστοχασµό, την επίλυση 

προβληµατικών καταστάσεων και την αναβάθµιση µαθητών, εκπαιδευτικών και 

σχολείου. Καθώς κατά τους Vanhoof et al. (2009) η λειτουργία του σχολείου 

διαµορφώνει στάσεις και επαναπροσδιορίζει σχέσεις, η ανάγκη για µία πιο οργανωτική 

και συστηµατική σχολική ζωή εµφανίζεται πιο επιτακτικά. Ερευνητικά επικρατεί η 

τοποθέτηση για τη διαµόρφωση «σχολικής κουλτούρας» που παράγει ή αναπαράγει 

κοινωνικά πρότυπα και εκπαιδευτικές πολιτικές. 
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Θα µπορούσε να εκληφθεί ως µία σηµαντική δυνατότητα ουσιαστικής 

εσωτερικής οργάνωσης µε προσανατολισµό την ποιότητα και την ανάδειξη ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών απασχόλησης των µελών µιας εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Βαρύνουσας σηµασίας η µετατόπιση του κέντρου βάρους της ευθύνης και της 

υποχρέωσης να αξιολογήσουν τα ίδια τα σχολεία τη λειτουργία τους (Vanhoof et al., 

2009). Στην ερευνητική τους µελέτη οι Vanhoof et al. (2009), οριοθετούν βασικές 

παραµέτρους για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, την 

πολιτική των σχολείων, τη διανεµηµένη ηγεσία, την επαγγελµατική ανάπτυξη, τις 

αποτελεσµατικές στρατηγικές  επικοινωνίας,  την ανταπόκριση των σχολείων να 

προβληµατιστούν πάνω στην πραγµατική ποιοτική κατάσταση και την βούληση των 

µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας να αναστοχαστούν πάνω στα θετικά και τα 

αρνητικά σηµεία της διδακτικής πράξης και της σχολικής ζωής.  

Στην περίπτωση της αυτοαξιολόγησης, µιας διαδικασίας που προτάσσει την 

εκδηµοκρατική συµµετοχή µέσω των συλλογικών διεργασιών, η µάθηση βασίζεται στη 

βελτίωση και την ανάπτυξη. Κατά τον Plowright (2007), η συνεχής διαβούλευση 

διδακτικού προσωπικού µε τους καταγραφείς των σχολικών αποτελεσµάτων (π.χ. 

επίδοση µαθητών), ενθαρρύνει την ύπαρξη ενός «επαγγελµατικού διαλόγου» ανάµεσα 

στις δύο πλευρές µε κριτήριο τον αναστοχασµό και απώτερο σκοπό την επίδραση στην 

επαγγελµατική ανάπτυξή τους και τη βελτίωση του σχολείου έχοντας όσο το δυνατόν 

ισότιµο ρόλο στην αποτίµηση των πεπραγµένων τους. 

Η παραπάνω παραδοχή συναντάται στη βιβλιογραφία ως «κουλτούρα» (Ryan et 

al., 2007; Swaffield & MacBeath, 2006; Plowrigh, 2007; Hofman et al., 2009) και 

πρόκειται για µία συστηµατική συνύπαρξη στάσεων, συµπεριφορών, αξιών και 

αντιλήψεων που ορίζουν νοοτροπίες και ρόλους, διαµορφώνοντας τη µοναδικότητα και 

διαφορετικότητα του σχολικού κλίµατος και της επαγγελµατικής ταυτότητας των 

εκπαιδευτικών. 

Πέραν λοιπόν του σχολικού πλαισίου, η κατανόηση ανάµεσα στα µέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και η επιρροή µεταξύ τους οδηγούν στην δραστηριοποίηση 

και συµβολή τους σε ανάλογες διαδικασίες. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 
3ο  Κεφάλαιο 

 
Μεθοδολογία της έρευνας 

 
 

3.1 Προβληµατική της έρευνας 

Στη χώρα µας η διαδικασία της αξιολόγησης έχει να εφαρµοστεί στην 

εκπαιδευτική πράξη περίπου 30 χρόνια και συνεπώς η έλλειψη σχετικής κουλτούρας της 

και γενικά της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιολογική έρευνα είναι εµφανής 

τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σχολικής ζωής. Αυτό το γεγονός 

φανερώνει ότι αναπτύσσονται περισσότερο δοκιµαστικές προσπάθειες και όχι 

οργανωµένες και συστηµατικές αξιολογικές πρακτικές της σχολικής µονάδας. 

Μόλις κατά το διδακτικό έτος 2013-14 κλήθηκαν τα σχολεία να υλοποιήσουν το 

πρόγραµµα της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.) µε Υπουργική 

Απόφαση (32773/Γ1/6-3-2014 Υ.Α), η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο χώρο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αφενός η εφαρµογή της Α.Ε.Ε. µε εστίαση στην ευθύνη 

των ∆ιευθυντών των σχολείων κατά την Υ.Α. και αφετέρου η εφαρµογή της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, διαµόρφωσαν ένα κλίµα προβληµατισµού, 

αντιξοότητας και δυσπιστίας µε αντιδράσεις που εκδηλώνονταν και από το χώρο των 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους.  

Επειδή όµως το σχολείο καλείται να συνεργάζεται τόσο µε τους εταίρους όσο 

και µε τους εµπλεκόµενους στο εσωτερικό περιβάλλον του, προκειµένου η πορεία 

βελτίωσής του να είναι παραγωγική, το αίτηµα της πολιτείας για την εφαρµογή της 

Α.Ε.Ε. γίνεται επίκαιρο και αναγκαίο και στη χώρα µας. «Η διερεύνηση τρόπων 

βελτίωσης της εκπαίδευσης αποτελεί τα τελευταία χρόνια στόχο της αξιολόγησης και έργο 

διάφορων ερευνητικών σχολών και ποικίλων εκπαιδευτικών φορέων και κρατικών 

οργανισµών διεθνώς» (Κατσαρού & ∆εδούλη 2008, 115). Το κάθε εκπαιδευτικό 

σύστηµα µε παράδοση ή όχι στην Α.Ε.Ε. διαµορφώνει το δικό του πλαίσιο εφαρµογής, 

σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο της κοινωνίας στην οποία λαµβάνει 

χώρα. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης δεν είχε 

ποτέ µία ολοκληρωµένη πρόταση από την πολιτεία που να τύγχανε αποδοχής από την 

εκπαιδευτική κοινότητα πλην των πιλοτικών προγραµµάτων και µιας σισύφειας 
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προσπάθειας για την καθιέρωση της. Το βασικό διακύβευµα είναι η αυτοπεποίθηση των 

εκπαιδευτικών (MacBeath, 2008) κατά την ενασχόλησή τους µε ένα τέτοιο πρόγραµµα 

η οποία αποκτάται τόσο µε την εξοικείωση (MacBeath, 2008) όσο και µε την 

εµπιστοσύνη (Swaffield, 2008) προς τους υπεύθυνους της διοικητικής δοµής κυρίως σε 

ένα σύστηµα µε διαδικασίες «από πάνω προς τα κάτω» του εκπαιδευτικού συστήµατος 

(Croxford et al., 2009 Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll & Mackay, 2014; Ehren, 

Perryman, & Shackleton, 2015). ∆εδοµένης της αδυναµίας ενσωµάτωσης διεργασιών 

συλλογικής αντιµετώπισης των ζητηµάτων των σχολείων, είναι εµφανής «η έλλειψη 

συστηµατικότητας στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης» (Σολοµών, 1999, 19). 

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται το µεγάλο ζητούµενο, αυτό της αποδοχής και της 

ετοιµότητας των εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να συµµετάσχουν σε συλλογικές 

πρακτικές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας 

χωρίς εµπειρία και σχετική συστηµατική επιµόρφωση (Σολοµών, 1999; Swaffield & 

MacBeath, 2006). Από αυτή την άποψη, ένας σηµαντικός παράγοντας ενεργοποίησης 

των εκπαιδευτικών σε ανάλογες πρακτικές είναι αφενός η πειθώ και η εκούσια εµπλοκή 

και αφετέρου η διαµόρφωση κουλτούρας, ευθύνης και συνεργασίας σε οµόρροπη 

κατεύθυνση για την παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου τους. Ωστόσο, η 

συλλογικότητα και η από κοινού δράση στηρίζεται σε θεµελιακές αξίες των 

δηµοκρατικών διαδικασιών. Η συλλογική έκφραση των συνεργατικών σχέσεων διέπει 

τόσο τις ενδοσχολικές δράσεις όσο και την αλληλόδραση σχολείων και όσων 

σχεδιάζουν και εφαρµόζουν µε ευθύνη τους εκπαιδευτικές πολιτικές. Η σχέση αυτή 

είναι αµφίδροµη και δεν στηρίζεται σε επιβεβληµένα νοµοθετικά κείµενα κυρίως όταν 

πρόκειται για σχολικές διεργασίες όπως της αυτοαξιολόγησης µέσω της οποίας 

«αναγνωρίζεται ο πρωτεύων ρόλος των εκπαιδευτικών, αφού εκείνοι γνωρίζουν σε βάθος 

τα προβλήµατα αλλά και τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Μπάλιου, 

2011, 18). Μία δηλαδή εσωτερική διεργασία ενεργητικής συµµετοχής, κατά την οποία 

δηλώνεται το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα των «από κάτω προς τα πάνω» 

εκπαιδευτικών διαδικασιών και συστηµάτων µε τάση τον εκδηµοκρατισµό των 

ρυθµιστικών σχέσεων όλων των εµπλεκόµενων σε αυτά. 

Εποµένως, η ατοµική δράση έχει σηµαντική θέση στην συνολική συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών και την αποτίµηση του έργου τους. Βέβαια, ο τύπος των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό, οριοθετεί το πλαίσιο στο οποίο 

κινούνται οι εκπαιδευτικοί, την πρωτοβουλία τους και κατ’ επέκταση την ατοµική τους 

ευθύνη. 
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Το πλαίσιο της Α.Ε.Ε. στη χώρα µας, µε τη µορφή και τον τρόπο που δόθηκε 

στα σχολεία προς υλοποίηση (κατά το διδακτικό έτος 2013-2014) αποτελεί θα λέγαµε 

µία πρόταση η οποία προσεγγίζει τη σχολική αποτελεσµατικότητα και λιγότερο τη 

σχολική βελτίωση. Η αποτίµηση µε προκαθορισµένους δείκτες και δράσεις υλοποίησης 

και µε αφετηρία αυτούς, παραπέµπει σε πρακτικές λογοδοσίας µε µετρήσιµα 

αποτελέσµατα και µειώνει την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια των εκπαιδευτικών 

όπως τις συναντάµε στη θεωρητική προσέγγιση του ΜacBeath και γενικά στο πεδίο της 

εσωτερικής αξιολόγησης. 

Η αποδοχή του προγράµµατος αυτοξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς δεν 

µπορεί να παραβλέπει τη σηµασία του ρόλου τους σε αυτό µε επακόλουθο τη 

κατασκευή ταυτοτήτων και την εδραίωση στάσεων και αντιλήψεων (Vanhoof et al., 

2009). Η συνειδητοποίηση ότι για την υιοθέτηση τρόπων αξιολόγησης που σχετίζονται 

µε τη λειτουργία της σχολικής µονάδας, τη διδακτική πράξη, την επιµόρφωση, την 

επαγγελµατική ανάπτυξη και την επίδοση των µαθητών χρήζει πολύπλευρης 

διερεύνησης και οδηγεί σε σύγχρονες µελέτες της εκπαιδευτικής έρευνας σε τοπικό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Με γνώµονα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση 

παραγόντων που διαµόρφωσαν το κλίµα υποδοχής τής για πρώτη φορά θεσπισµένης 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που αναπόφευκτα επηρεάζει τη στάση και  

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Είναι ενδιαφέρον κάτω από αυτές τις συνθήκες να 

µελετηθούν εάν και σε ποιο βαθµό συµφωνούν µε την αναγκαιότητα της διαδικασίας 

και τη συµβολή της σε τοµείς που σχετίζονται µε το εκπαιδευτικό έργο τους, την 

σχολική µονάδα και τους ίδιους ως αναπόσπαστες οντότητες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

3. 2.  Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα της Προσχολικής Εκπαίδευσης αναφορικά µε την 

ένταξη του προγράµµατος της Α.Ε.Ε. στην µαθησιακή διαδικασία το διδακτικό έτος 

2013-2014. Η επιλογή του πληθυσµού ως προς τη σχολική βαθµίδα έγκειται στη δοµή 

του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων 

και παιδαγωγικών αρχών που διέπουν τις διαδικασίες αγωγής και εκπαίδευσης της 

νηπιακής ηλικίας. Ένα πλέγµα χαρακτηριστικών που αποκρυσταλλώνουν την ευελιξία 
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και την καινοτοµία στην εκπαιδευτική πράξη. Ο συνδυασµός αυτών των στοιχείων 

δοµεί ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης ως µία 

διαδικασία που διευκολύνει την οµαδική και δηµιουργική εργασία πέραν του 

αναλυτικού προγράµµατος και της ύλης των γνωστικών αντικειµένων προωθώντας 

εναλλακτικές µορφές σχολικών διεργασιών. 

Τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν θα δώσουν ένα επιπλέον  στοιχείο προς 

ανάλυση της κατάστασης που επικρατούσε και πρόταση για περαιτέρω έρευνα.  

Στόχος µας είναι η ανάδειξη του βαθµού επιρροής στις αντιλήψεις τους για την 

συµβολή της αυτοαξιολόγησης στην λειτουργία του σχολείου ως απόρροια της στάσης 

τους που ενδεχοµένως διαµορφώθηκε κάτω από το υποχρεωτικό κανονιστικό πλαίσιο 

της σχετικής Υ.Α. 

Η δυνατότητα εφαρµογής της Α.Ε.Ε. είτε εκούσια είτε µε ανάθεση της 

Προϊσταµένης του Νηπιαγωγείου, ενδεχοµένως να έθεσε σε προβληµατισµό και 

δυσλειτουργία το Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Η αµφισβήτηση του ρόλου του διδακτικού 

προσωπικού και η απ’ ευθείας ανάθεση από την διεύθυνση της σχολικής µονάδας ίσως 

να διατάραξε τους δεσµούς ανάµεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, να επέφερε και 

αντιπαράθεση και άρνηση συµµετοχής στην υλοποίηση των σταδίων του 

προγράµµατος. Ένα κλίµα δυσάρεστο που δεν ευνοεί αφενός την δόµηση των 

προαπαιτούµενων συνεργατικών σχέσεων για αποτελεσµατική προώθηση του 

εκπαιδευτικού έργου µέσω της υλοποίησης τέτοιων προγραµµάτων και αφετέρου την 

εµπιστοσύνη, την ασφάλεια και την ανατροφοδότηση ανάµεσα στα µέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και του σχολείου µε τους ιθύνοντες σχεδιασµού και ελέγχου 

εφαρµογής.  

Είναι σηµαντικό, µιας και στη χώρα µας δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για το εν 

λόγω θέµα, να δούµε κατά πόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινά η εφαρµογή 

ενός προγράµµατος αυτοαξιολόγησης επιδρούν στην στάση των εκπαιδευτικών και 

χαρακτηρίζει τον τρόπο υποδοχής ενός τέτοιου προγράµµατος για το µέλλον.  

3. 3.  Ερευνητικά ερωτήµατα 

Με βάση την προβληµατική µας και το σκοπό της έρευνάς µας προκύπτουν τα εξής 

ερευνητικά ερωτήµατα: 
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1. Το υποχρεωτικό πλαίσιο εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης επηρέασε τις   

απόψεις και τις στάσεις τους για τη συµβολή της αυτοαξιολόγησης στη σχολική  

ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία; 

2. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση της διαδικασίας 

νοηµατοδοτούν την ανάγκη τους για ενεργητικό ρόλο και λόγο στη λήψη 

αποφάσεων για ζωτικής σηµασίας ζητήµατα που τους αφορούν;  

3. Η ύπαρξη σχετικής σχολικής κουλτούρας δρα καταλυτικά στην ενσωµάτωση 

νέων πρακτικών και δράσεων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης;   

4. Η αυτοαξιολόγηση διαµορφώνει συνθήκες αναβάθµισης του εκπαιδευτικού σε 

συνάρτηση µε την βελτίωση της σχολικής µονάδας;  

5. Η έλλειψη εµπιστοσύνης σε ρυθµιστικούς κανόνες «από πάνω προς τα κάτω» 

σηµατοδοτούν την ανάγκη αλλαγής εκπαιδευτικής πολιτικής; 

3. 4.  ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

              Η γενικότερη ταξινόµηση της παρούσας εργασίας µε βάση τόσο το σχεδιασµό όσο 

και τη διεξαγωγή της έρευνας ανήκει στις «επισκοπήσεις» σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 

των κοινωνικών επιστηµών (Cohen & Manion, 1994). Είναι µια περιγραφική 

συναφειακή µέθοδος και είναι η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη στην εκπαιδευτική 

έρευνα «χωρίς όµως να παρέχει τη δυνατότητα για απόδοση αιτιωδών σχέσεων» 

(Παρασκευόπουλος, 1993, 28). Τα δεδοµένα της έρευνας προέκυψαν από τη συλλογή 

εµπειρικών δεδοµένων «µε τη µέθοδο του γραπτού δοµηµένου ανώνυµου 

ερωτηµατολογίου» (Javeau, 2000, 49) το οποίο στηρίχτηκε σε ανάλογες έρευνες 

(Βεργίδης & Παναγιωτακόπουλος, 2005) και συµπληρώθηκε από νηπιαγωγούς του 

νοµού Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2014-2015. Πρόκειται κατά τον 

Παρασκευόπουλο (1993) για µία προσπάθεια να καθοριστούν τυπικές µορφές 

συµπεριφοράς και η στάση των υποκειµένων π.χ. έναντι νοµοθετικών µέτρων, να 

καθοριστεί αυτό που αποκαλείται «κοινή γνώµη».   

  Ακολουθήθηκε ως µέθοδος η λήψη «κλειστών» απαντήσεων για ποσοτική 

ανάλυση αλλά και η διατύπωση «ανοικτών» απαντήσεων για πρόσθετες πληροφορίες 

ποιοτικής µορφής όπου τα υποκείµενα της έρευνας ελεύθερα και αυτοβούλως 

κατέθεταν τις αντιλήψεις και προτάσεις τους, «µεθοδολογική  τριγωνοποίηση» 

(Cohen, Manion,  & Morrison, 2008, 191), µε την οποία αξιοποιούνται για την 

συλλογή δεδοµένων διαφορετικές µέθοδοι, κατά τον λεγόµενο σχεδιασµό «Μικτών 
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Μεθόδων»  (Creswell, 2011, 592). Ειδικότερα προηγήθηκε η συγκέντρωση των 

ποσοτικών δεδοµένων των κλειστών ερωτήσεων, µε τη δυνατότητα σε κάποιες 

ερωτήσεις η επιλογή της περαιτέρω τοποθέτησης και κατάθεσης στοιχείων µε 

«ανοιχτές» ερωτήσεις. Τέλος, δόθηκε η επιλογή στις νηπιαγωγούς να εκφράσουν τις 

δικές τους τοποθετήσεις-απόψεις µε ανοιχτή ερώτηση  όπου και οδηγούµαστε στην 

συγκέντρωση των ποιοτικών δεδοµένων. Έτσι, επιτυγχάνεται ο συνδυασµός της 

ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης και ανάλυσης µε τον οποίο η κατανόηση του 

ερευνητικού προβλήµατος γίνεται βαθύτερα και πολυπαραγοντικά. Επίσης, αυτός ο 

συνδυασµός επιλέγεται συνήθως στην εκπαιδευτική έρευνα. Επιδιώκεται µε αυτό τον 

τρόπο µία πολύπλευρη και ολοκληρωµένη αποτίµηση της διάστασης του ερευνητικού 

µας προβληµατισµού που καλούµαστε να εξετάσουµε. Τα ποσοτικά δεδοµένα 

περιγράφουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των υποκειµένων – συµµετεχόντων και τα 

ποιοτικά δίνουν λεπτοµερή στοιχεία κατά τη συγκέντρωσή τους, δεδοµένα 

πληρέστερα που θα ενισχύσουν την ανάλυση αποσαφηνίζοντας καλύτερα τα ποσοτικά 

στοιχεία της έρευνας.  

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2015 µε 

ερωτηµατολόγιο σε ηλεκτρονική µορφή (φόρµα) καθώς, επίσης, και οι 

«διαβεβαιώσεις εµπιστευτικότητας και ενθάρρυνσης των απαντήσεων» (Cohen & 

Manion, 1994, 142) απευθύνοντας ηλεκτρονική επιστολή µαζί µε το ερωτηµατολόγιο 

στις νηπιαγωγούς.  

3. 4. 1.  Το δείγµα της έρευνας 

 

Ο πληθυσµός – στόχος της έρευνας είναι νηπιαγωγοί του Νοµού Κορινθίας. 

Πρόκειται για τυχαία δειγµατοληψία, καθώς η συµµετοχή τους δεν έγινε κατόπιν 

επιλογής. Ωστόσο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνόλου 

των νηπιαγωγών (πληθυσµός-στόχος), δίνει όµως τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων 

για ένα ζήτηµα που απασχόλησε έντονα και για αρκετό χρονικό διάστηµα την 

εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας µας κατά το διδακτικό έτος 2013-2014.  

Ειδικότερα από το σύνολο των περίπου 240 υπηρετούντων νηπιαγωγών στο νοµό 

Κορινθίας λάβαµε 109 ερωτηµατολόγια δηλαδή ποσοστό µικρότερο του 50%. Ένα 

δείγµα που σε αρκετά µεγάλο βαθµό µπορεί σκιαγραφήσει την ως έναν βαθµό τάση 

που επικρατούσε για το σχετικό θέµα κατά την γενικευµένη εφαρµογή της 

αυτοαξιολόγησης.  
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Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε ηλεκτρονική φόρµα µε σύνδεσµο 

(https://docs.google.com/forms/d/1fLcYSpQ41NjiTwHfZR4ToHBbHhhtVwcZJPqVQ8

vI7gE/viewform?usp=send_form) για την εξοικονόµηση χρόνου και για τη γρήγορη 

συλλογή των δεδοµένων. Χρειάστηκε και τηλεφωνική επικοινωνία από την ερευνήτρια 

για υπενθύµιση και διευκρινίσεις πέραν των όσων συµπεριλαµβάνονταν στο κείµενο 

που συνόδευε το ερωτηµατολόγιο. Υπήρξε και «συµπληρωµατική επιστολή» (Cohen et 

Manion,1994, 142) µε διευκρινιστικά στοιχεία τεχνικών ζητηµάτων υποβολής της 

ηλεκτρονικής φόρµας και υπενθύµισης της εξασφάλισης της ανωνυµίας και της 

εµπιστευτικότητας. ∆εν µπορεί να γίνει αντιστοιχία µε το γενικό πληθυσµό, καθώς δεν 

υπήρξε κριτήριο όπως η αναλογία ανδρών ή γυναικών µε αυτό. Παρ’ όλα αυτά, δίνουν 

σηµαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών 

για τον τρόπο της γενικευµένης εφαρµογής της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης. 

3. 4. 2.  Μέσα - τρόποι συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνάς µας, δηλαδή η καταγραφή των 

στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα αυτών της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης αναφορικά µε την ένταξη και υλοποίηση του προγράµµατος 

της Α.Ε.Ε. στην µαθησιακή διαδικασία το διδακτικό έτος 2013-2014, αναζητήθηκαν 

µεθοδολογικά εργαλεία τα οποία να αποδίδουν µε σαφήνεια και πληρότητα τις 

αντιλήψεις των υποκειµένων και να απαντούν στα ερευνητικά µας ερωτήµατα. Η 

επιλογή του ερωτηµατολογίου ως µεθοδολογικού εργαλείου για τη συγκέντρωση 

πολλών και διαφόρων πληροφοριών, αν και στο χώρο της έρευνας έχουν εντοπιστεί 

τόσο µειονεκτήµατα όσο και πλεονεκτήµατα, αποτελεί κατά τον Βάµβουκα (2006) την 

κατεξοχήν τεχνική συλλογής πληροφοριών σε «διαδοχικές φάσεις» (Καλτσούνη, 2006, 

47) κατά τις οποίες ο ερευνητής (Cohen et al., 2008) µπορεί να επιλέξει πολλούς τύπους 

αξιοποιώντας πολλά διαθέσιµα λογισµικά για τη συµπλήρωσή τους στο ∆ιαδίκτυο. 

 3. 5.  ∆ιαδικασία σύνταξης των µεθοδολογικών εργαλείων 

Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδοχών θεωρήθηκε, συγκριτικά µε άλλα µέσα, 

προτιµότερη η συµπλήρωση ανώνυµου ερωτηµατολογίου (Βάµβουκας, 2006). Η 

επιλογή του συγκεκριµένου µεθοδολογικού εργαλείου στηρίχτηκε στα εξής 

πλεονεκτήµατα: α) εξασφαλίζεται η ανωνυµία των υποκειµένων, στοιχείο απαραίτητο 

για την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους και προκύπτουν δεδοµένα που ίσως δεν 
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θεωρούνται αποδεκτά, β) δεν απαιτούνται ειδικές ερευνητικές δεξιότητες για τη 

συλλογή των στοιχείων, γ) απαιτούν λίγο απαντητικό χρόνο, και δ) οι πληροφορίες που 

λαµβάνονται µπορούν ευκολότερα να αναλυθούν µε ποσοτικό τρόπο. 

            Βέβαια, στο µεθοδολογικό εργαλείο των ερωτηµατολογίων υπάρχουν και 

µειονεκτήµατα, τα οποία εµφανίζουν το δίληµµα των «κλειστών» ερωτήσεων, που δεν 

αφήνουν περιθώρια επεξηγήσεων, ή «ανοιχτών» ερωτήσεων που δυσκολεύουν τον 

ερευνητή στην κωδικοποίηση και ανάλυσή των πληροφοριών, κάτι που επηρεάζει την 

αξιοπιστία των δεδοµένων (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Προτιµήθηκε η 

επιλογή ερωτήσεων κλειστού τύπου γιατί σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Javeau, 1996, 

95) αυτές πλεονεκτούν στα εξής: 

• εξασφαλίζουν αντικειµενικές πληροφορίες και περιορίζουν τον εξεταζόµενο στα 

πλαίσια των «υπαλλακτικών» απαντήσεων, 

•  οι ερωτήσεις γίνονται εύκολα κατανοητές, και µπορούν σύντοµα και εύκολα ν΄ 

απαντηθούν, 

•  µπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσµα απόψεων εντασσόµενων σε θεµατικούς 

άξονες,  

•  προσφέρονται ευκολότερα για στατιστική ανάλυση και ανίχνευση, και 

•  µπορούν «να χρησιµεύσουν σαν ερωτήσεις φίλτρα, δηλαδή ως µέσο διάκρισης, 

κατηγοριοποίησης των ερωτώµενων µεταξύ µεταγενέστερων απαντήσεων». 

Από την άλλη πλευρά η χρήση των κλειστών ερωτήσεων ενέχει και 

µειονεκτήµατα, αφού δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν όλο το φάσµα των πιθανών 

απαντήσεων εφόσον οι ερωτώµενοι περιορίζονται σε δεδοµένες απαντήσεις από την 

κλίµακα που τους παρέχεται. Ακόµη δεν µας δίνουν πληροφορίες µε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και σε µεγάλο βάθος και ενδέχεται να χάνεται ένα µέρος ωφέλιµων 

πληροφοριών για την έρευνα. 

Όπως προαναφέρθηκε στην έρευνά µας προτιµήθηκε η επιλογή κλειστών 

ερωτήσεων ώστε να υπάρξουν µέσω αυτών σαφείς και µετρήσιµες πληροφορίες αλλά 

και µερικές «ανοικτές» που δρουν συµπληρωµατικά ώστε οι νηπιαγωγοί να εκφράσουν 

αυτόβουλα και ανοικτά κάθε επιπλέον άποψή τους και προβληµατισµό τους για τα 

ζητούµενα στοιχεία της έρευνας που δεν συµπεριλήφθηκαν στις προηγούµενες 

ερωτήσεις.  

Η επιλογή µας αυτή εδράζεται στο ότι το µέσο που θα επιλέξει ο ερευνητής θα 

πρέπει να εξυπηρετεί τους αντικειµενικούς σκοπούς της έρευνάς του και άρα η επιλογή 
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του καταλήγει να σηµαίνει ένα ζήτηµα συµφωνίας και εναρµόνισης «µέσου-σκοπού».       

Ο Μπέλλας (1993) υποστηρίζει πως η πρόταση της διασταυρωµένης χρήσης των 

εργαλείων – περισσότερων του ενός – και κυρίως εκείνων που δείχνουν να 

προσαρµόζονται ως προς τη φύση των µεταβλητών, τουλάχιστον ορισµένων από αυτές, 

αλλά και ως προς την πηγή των πληροφοριών κατά την εκάστοτε χρήση τους. Εδώ 

χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικά τέσσερις (4) ανοικτές ερωτήσεις ώστε όχι µόνο να 

εκφράσουν οι νηπιαγωγοί πιθανές αντιρρήσεις, αµφιβολίες, ενστάσεις αλλά και να 

κάνουν υποδείξεις και προτάσεις. Αυτές οι ελεύθερες απαντήσεις προσδίδουν στην 

έρευνά µας ποιοτικότερα χαρακτηριστικά τα οποία ίσως βοηθούν ουσιαστικότερα τόσο 

στην αποτύπωση του υπό διερεύνηση προβλήµατος, όσο και στην διακρίβωση λύσεων. 

Άλλωστε η εφαρµογή και βελτίωση της αυτοαξιολόγησης  δεν είναι µια µονοδιάστατη 

δηµιουργία αφού στην ιδεολογία της βασική παράµετρος είναι η επιζητούµενη ευελιξία, 

κάτι το οποίο δεν µπορεί να προκύψει από αυστηρά δοµηµένες απαντήσεις. 

Τα µεθοδολογικά εργαλεία (ερωτηµατολόγια) συντάχθηκαν από την ερευνήτρια-

υπεύθυνο της έρευνας σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή και αφού 

προηγήθηκε ανάλογη βιβλιογραφική ενηµέρωση, αξιοποίηση της προσωπικής εµπειρίας 

της ερευνήτριας από τη συµµετοχή της στην πιλοτική εφαρµογή της Α.Ε.Ε. κατά τα έτη 

2010-2012, συζήτηση και ανταλλαγές απόψεων µε νηπιαγωγούς αλλά και µια σχετική 

«προέρευνα» (Ανδρεαδάκης & Βάµβουκας, 2005, 63). 

Αρχικά προηγήθηκε µία συζήτηση που είχε µε νηπιαγωγούς ως στόχο, κυρίως, 

την καταγραφή και µια πρώτη αποδελτίωση των απόψεων και αντιλήψεων νηπιαγωγών 

αναφορικά µε τον τρόπο εφαρµογής της Α.Ε.Ε. και τις απόψεις τους για τη συµβολή 

στη βελτίωση της σχολικής µονάδας αλλά και την επίδραση στη στάση τους του τρόπου 

εφαρµογής από το υπουργείο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα γιατί πρώτον ο 

κατάλληλος σχεδιασµός των εργαλείων αποτελεί τη σωστή βάση για µια πετυχηµένη 

έρευνα και δεύτερο επειδή «η επιστηµονική αξία του ερωτηµατολογίου εξαρτάται από 

εκείνους που το συντάσσουν κι εκείνους που το χρησιµοποιούν» (Τσιπλητάρης & 

Μπαµπάλης, 2006, 79). 

              Στην αρχή δόθηκαν 7 ερωτηµατολόγια  για πιλοτική εφαρµογή (Pilot Research), 

σε νηπιαγωγούς που είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µε το δείγµα της έρευνας 

και που είχαν την πρόθεση να συνεργαστούν µε ειλικρίνεια και ενδιαφέρον για την 

ερευνητική διαδικασία της εργασίας οι οποίες δεν άνηκαν όλες στο οικείο περιβάλλον 

της ερευνήτριας.  
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Σκοπός αυτής της «πιλοτικής» έρευνας ήταν να βρεθούν οι πιθανές ατέλειες και 

ασάφειες όσο και να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος της αξιοπιστίας. Κατά την προέρευνα 

το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε για να γίνει διαπίστωση των τυχόν δυσκολιών ως προς 

την κατανόηση των αναφεροµένων στα ερωτηµατολόγια, ώστε να γίνουν στη συνέχεια 

οι απαραίτητες βελτιώσεις µε την αξιοποίηση των επιµέρους παρατηρήσεων των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Το στάδιο της πιλοτικής έρευνας κατά τους Cohen et al 

(2008) συµβάλλει στην αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την πρακτικότητα ενός 

ερωτηµατολογίου. Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν καθορίστηκε η τελική 

µορφή των ερωτηµατολογίων όπου ελήφθησαν υπόψη και οι εξής παράγοντες: 

• Μέγεθος. Το ερωτηµατολόγιο κατελάµβανε 4 σελίδες χωρίς να υστερεί σε επάρκεια 

πληροφόρησης και απαιτούσε 3-4 λεπτά για τη συµπλήρωσή του γεγονός που 

λειτούργησε θετικά στην όλη διαδικασία. 

• Σαφήνεια. Αναπτύχθηκε έτσι ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό. Για το σκοπό αυτό 

υπήρξε εισαγωγικό ενηµερωτικό σηµείωµα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 

διατύπωση και συνάφεια των ερωτήσεων ενώ κάθε ερώτηση αναζητούσε µια 

πληροφορία. 

• Σηµεία ελέγχου. Υπήρξαν συγκεκριµένες ερωτήσεις κλειδιά σε ορισµένα σηµεία για 

επιβεβαίωση προηγούµενων απαντήσεων. 

• Εµφάνιση. Καταβλήθηκε προσπάθεια η εµφάνιση του να είναι φιλική προς το 

χρήστη και να εξασφαλίζει ευκολία στη συµπλήρωση. 

Το τελικό ερωτηµατολόγιο το οποίο και δόθηκε προς συµπλήρωση περιλαµβάνει 

17 ερωτήσεις και απαρτίζεται από τρία βασικά µέρη. Στο πρώτο µέρος περιλαµβάνονται 

(7) «κλειστές» ερωτήσεις που αφορούν ατοµικά στοιχεία των νηπιαγωγών που ήταν: το 

φύλο, η ηλικία, η υπηρεσιακή τους σχέση στο νηπιαγωγείο και το επίπεδο µόρφωσης. 

Στο δεύτερο µέρος (13) «κλειστές» ερωτήσεις στις οποίες ζητήθηκαν οι απόψεις των 

ερωτηθέντων σχετικά µε: τον τρόπο εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης, το βαθµό 

συµβολής της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση του σχολείου και ο βαθµός συµφωνίας 

τους µε δηλώσεις εκπαιδευτικών σχετικά µε τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Υπήρχαν και (4) «ανοικτές» ερωτήσεις µε περιορισµένης έκτασης απαντήσεις για 

προτάσεις και υποδείξεις  των ερωτώµενων. 
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3. 6.  ∆ιαδικασία συγκέντρωσης των δεδοµένων 

3. 6. 1. Είδη δεδοµένων 

             Πλην των γενικών πληροφοριών για τα βιογραφικά στοιχεία τους, οι νηπιαγωγοί 

κλήθηκαν να απαντήσουν εκφράζοντας, απόψεις και αντιλήψεις σε ερωτήσεις 

αναφορικά µε τον τρόπο εφαρµογής της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, το βαθµό 

συµβολής της ΑΕΕ στη βελτίωση της σχολικής µονάδας και της επαγγελµατικής τους 

ανάπτυξης, καθώς στην επιρροή του σχολικού κλίµατος και τις µεταξύ τους σχέσεις. 

Τέλος στον τρόπο αντιµετώπισης της όλης διαδικασίας µετά την υποχρεωτική εφαρµογή 

µε την σχετική εγκύκλιο.  

Το ερωτηµατολόγιο ήταν  ανώνυµο και ο χρόνος συµπλήρωσής του δεν 

ξεπερνούσε τα 3-4 λεπτά. ∆οµήθηκε µε τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει ένα ερωτηµατολόγιο της εκπαιδευτικής έρευνας επιδιώκοντας την σαφήνεια 

στον τρόπο διατύπωσης, την πληρότητα στον τρόπο καταγραφής των ζητούµενων 

στοιχείων, τη συνοχή ανάµεσα στα ερωτήµατα (ερευνητικά και επιµέρους) και τη 

συντοµία ώστε να µην επιφέρει δυσφορία και τυποποίηση. Τέλος, ήταν σηµαντικό να 

επιτευχθεί η συγκρισιµότητα των δεδοµένων ώστε να µην δυσχεραίνεται η περαιτέρω 

επεξεργασία τους. Τα «ερωτήµατα ελέγχου» (Cohen et al, 2008) αποτελούν σηµαντικό 

µέρος του ερωτηµατολογίου για τον έλεγχο της ορθότητας των απαντήσεων σε 

ερωτήσεις βασικού περιεχοµένου κατά τη διαδικασία της ερευνητικής διαδικασίας. 

 Οι ερωτήσεις είχαν κατηγοριοποιηθεί σε στάδια, «ερευνητικά πεδία» (Cohen et al, 

2008, 415). τα οποία επικεντρώνονταν σε θεµατικές ενότητες. Και αυτό για να 

οµαδοποιηθούν στοιχεία που θα εντοπιζόταν η κοινή συνιστώσα των ερευνητικών 

ερωτηµάτων. Οι θεµατικές περιελάµβαναν στοιχεία για τους τοµείς συµβολής της 

αυτοαξιολόγησης, τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά  ή αρνητικά τη συµµετοχή 

σε αυτήν, στις απόψεις-αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης.  

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η µέτρηση των συναισθηµάτων των υποκειµένων. 

Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Likert, µε την οποία επιτυγχάνεται πιο 

άµεσα η µέτρηση στάσεων και αντιλήψεων, συνδυάζοντας «τις µετρήσεις µε τη γνώµη, 

την ποσότητα και τη ποιότητα» (Cohen et al., 2008, 428). «Οι κλίµακες Likert ζητούν 

από τους ερωτώµενους τον καθορισµό του µεγέθους διαφωνίας ή συµφωνίας µε µια 

δήλωση ή σειρά δηλώσεων» (Bell, 1997, 208). Στη βιβλιογραφία (Καλτσούνη, 2007; 
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Cohen et al., 2008, ) οι κλίµακες ιεράρχησης όπως η Likert, χρησιµοποιούνται στις 

επισκοπήσεις µιας και «συνδυάζουν τη δυνατότητα ευέλικτων απαντήσεων µε τη 

δυνατότητα καθορισµού συχνοτήτων, συσχετισµών και άλλων µορφών ποιοτικής 

ανάλυσης» (Cohen et al., 2008, 428). 

Οι απαντήσεις τους που απαιτούνταν ήταν: α) στα βιογραφικά τους στοιχεία κυρίως 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ, β) στις κλειστές ερωτήσεις ΚΑΘΟΛΟΥ, ΛΙΓΟ, ΠΟΛΥ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ και 

γ) και στην ανοιχτού τύπου τα προσωπικά σχόλια και προβληµατισµοί των 

υποκειµένων.  Κυρίως οι ερωτώµενοι εξέφρασαν το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας για 

κάθε πρόταση, πάνω στην τετράβαθµη κλίµακα Likert, «την πιο διαδεδοµένη στην 

κοινωνική έρευνα» Καλτσούνη, (2006, 45) κλίµακα µέτρησης στάσεων . Οι εκτιµήσεις 

τους έγιναν µε άξονα στον οποίο το «Πάρα Πολύ» αντιστοιχούσε στο µέγιστο βαθµό 

συµφωνίας και το «Καθόλου» στον ελάχιστο βαθµό συµφωνίας. Οι υπόλοιπες τιµές 

(Λίγο-Πολύ) κυµαίνονταν µεταξύ του «Πάρα Πολύ» και του «Καθόλου».  

Ως «ανεξάρτητη» µεταβλητή χρησιµοποιήθηκαν «τοµείς συµβολής», «συµµετοχή» 

«τελική έκθεση» «µαθητικά επιτεύγµατα», «ενηµέρωση τρόπου εφαρµογής», «σχολική 

κουλτούρα», «δηλώσεις-απόψεις εκπαιδευτικών» και «θετικός/αρνητικός παράγοντας» 

ως «εξαρτηµένες» µεταβλητές, αντίστοιχα. Με βάση τα εµπειρικά δεδοµένα µας οι 

εξαρτηµένες µεταβλητές µας ανήκουν και στις τρεις βασικές κατηγορίες µεταβλητών 

(Ανδρεαδάκης & Βάµβουκας, 2005) δηλαδή κατηγορικές (φύλο, σχέση εργασίας, 

οικογένεια), ποσοτικές (ηλικία, χρόνια υπηρεσίας.) ποιοτικές διαβαθµιστικές (θετικοί 

παράγοντες, απόψεις εκπαιδευτικών, βελτίωση σχολικού κλίµατος, κλπ). 

3. 6. 2.  Στατιστικές µέθοδοι 

Η στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων έγινε µε τη βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Πριν τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε αρίθµηση των ερωτηµατολογίων, 

κωδικοποίηση και κωδικογράφηση των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτώµενοι. Όλα 

τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν µε βάση το 

εξειδικευµένο στατιστικό λογισµικό SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, U.S.A.) και 

περιελάµβανε τόσο περιγραφική όσο και επαγωγική ανάλυση. Οι χρησιµοποιηθείσες 

στατιστικές µέθοδοι για την ανάλυση είναι οι εξής: 
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- Αποτελέσµατα πινάκων κατανοµής συχνοτήτων και αντιστοίχων ποσοστών, καθώς 

και διάφορα επεξηγηµατικά γραφήµατα για την περιγραφική ανάλυση των 

ερωτήσεων. 

- Πραγµατοποιήθηκαν και παρουσιάζονται αποτελέσµατα πινάκων συνάφειας 

(πίνακες διπλής εισόδου), καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι χ2  
προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές σχέσεις µεταξύ διαφόρων ποιοτικών 

µεταβλητών. 

- Επιπροσθέτως υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s -Alpha για τις 

διάφορες θεµατικές και νοηµατικές ενότητες του ερωτηµατολογίου. 

3. 6. 3. Αξιοπιστία (reliability) του ερωτηµατολογίου  

Σε µία κοινωνική έρευνα πρέπει να αποφευχθεί η συχνά παρατηρούµενη 

αδυναµία κατά την οποία τα αποτελέσµατά της δεν ανταποκρίνονται στα πραγµατικά 

δεδοµένα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να διακριβωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα 

του εργαλείου της έρευνας. Κατά τους Cohen et al. (2008) η εγκυρότητα αναφέρεται 

στο περιεχόµενο, την όψη και γενικά την έκταση των όσων το ερωτηµατολόγιο θέλει να 

ελέγξει και η αξιοπιστία αφορά στο βαθµό εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων και των 

δεδοµένων, ζητήµατα δηλαδή «στατιστικών υπολογισµών και επακόλουθου στατιστικού 

σχεδιασµού». ∆ηλαδή η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια απόκτησης των 

ζητούµενων αποτελεσµάτων µέσω του µέσου συλλογής δεδοµένων που 

χρησιµοποιήσαµε σε επαναλαµβανόµενη έρευνα κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αυτή 

υπολογίζεται µε το συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach–α ο οποίος ελέγχει αφενός την 

κάθε µεταβλητή χωριστά αφετέρου όλες τις µεταβλητές µαζί. 

Από την ανάλυση µέσω του στατιστικού πακέτου που χρησιµοποιήσαµε βρέθηκε 

ότι ο συντελεστής Cronbach–α κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, κάτι που 

πιστοποιεί την αξιοπιστία του µέσου συλλογής δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα (Πίνακας 

1) το αποτέλεσµα της ανάλυσης αξιοπιστίας cronbach A, είναι πολύ υψηλό 0,934 

(µεγαλύτερο από 0,7, άρα αξιόπιστο). 

Πίνακας 1:  Συντελεστής αξιοπιστίας του δείκτη  Cronbach–α 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

,934 ,932 33 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος 

 
Όσον αφορά το δείγµα της εργασίας ανέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

Το δείγµα µας ήταν νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν στο Ν. Κορινθίας κατά το 

διδακτικό έτος 2014-2015. Και τα 109 υποκείµενα της έρευνάς µας είναι γυναίκες που 

το µεγαλύτερο ποσοστό ηλικίας τους κυµαίνεται από 41 έως 51 χρονών µε χρόνια 

υπηρεσίας µεταξύ 8-14. Σχεδόν οι µισές κατέχουν θέση ευθύνης ως προϊσταµένες, και 

ως προς την περιοχή του σχολείου εργάζονται συνολικά σε αστική και ηµιαστική 

περιοχή. Σε ό,τι αφορά στις σπουδές τους, από τα ευρήµατα της έρευνας, βλέπουµε πως 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν παραµείνει µε το βασικό πτυχίο τους. 

 

 

Γράφηµα 1: Ποσοστιαία κατανοµή της ηλικίας του δείγµατος 
  

 

Αναλυτικότερα, τα υποκείµενα της έρευνας ήταν στο σύνολό του γυναίκες, καθώς 

είναι γνωστό ότι σε αυτό τον κλάδο υπερτερούν αριθµητικά οι γυναίκες και αυτό ίσως 

γιατί θεωρείται για αυτές ένα επάγγελµα κοντά στη γυναικεία φύση λόγω µητρότητας 

αλλά και για τους άνδρες –αν και προβλέπεται η παρουσία τους θεσµικά- ότι έχει 

δυσκολίες να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες που απαιτεί η µικρή-νηπιακή ηλικία 

των µαθητών. Βλέπουµε δηλαδή ότι η Προσχολική Εκπαίδευση κατά παράδοση 

προσελκύει γυναικείο πληθυσµό για την επαγγελµατική σταδιοδροµία τους γεγονός που 

20-30
31-40
41-50
50-60

2. ΗΛΙΚΙΑ: 

5,50% 

6,0 

36,70% 

40,0 

46,79% 

51,0 

11,01% 

12,0 
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µπορεί να ερµηνευθεί επιπλέον αφενός λόγω της ηλικίας των νηπίων αλλά αφετέρου και 

του εργασιακού ωραρίου, καθώς διευκολύνει σηµαντικά την εργαζόµενη µητέρα. Από 

αυτές (Γράφηµα 1) το 46,8% είναι µεταξύ 41-50 χρονών, το 36,7% µεταξύ 31-40 ετών 

και µε µικρά ποσοστά µεταξύ 21-30 (5,5%)  και 51-60 (11%).    

Επίσης, µπορούµε να ισχυριστούµε πως το µεγάλο ποσοστό ηλικίας που κυµαίνεται 

από 41- 50 ετών δικαιολογείται από τους ελάχιστους διορισµούς που έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι και στις 

νηπιαγωγούς επικράτησε το σύστηµα διορισµού από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών 

(60% ενιαίος πίνακας και 40% διαγωνισµός Α.Σ.Ε.Π.) γεγονός που σηµαίνει ότι κάποιες 

(από το 60%) ανέµεναν επί πολλά έτη αδιόριστες στην επετηρίδα.  Έτσι, ηλιακά 

διορίζονταν περισσότερες µε περισσότερα χρόνια σε αναµονή του πίνακα και όχι 

νεότερες που ευνοούνταν ως προς τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό. 

Ως προς την θέση υπηρέτησης η έρευνά µας έδειξε τα εξής: 

 
 

 

Γράφηµα 2: Θέση υπηρέτησης νηπιαγωγών σε ποσοστά 

Βλέπουµε ότι οι προϊσταµένες µε ποσοστό 48,62% υπολείπονται ελαφρώς των 

απλών νηπιαγωγών µε ποσοστό 51,38%. Αυτό συµβαίνει γιατί πολλά νηπιαγωγεία 

(ειδικά στο νοµό Κορινθίας) είναι µονοθέσια µε αποτέλεσµα πολλές νηπιαγωγοί να 

εκτελούν και χρέη Προϊσταµένης. Σηµειωτέον ότι, υπάρχουν αρκετά ορεινά αλλά και 

δυσπρόσιτα µέρη και σε συνδυασµό µε την κάλυψη των λειτουργικών κενών από 

αναπληρώτριες (έλλειψη διορισµών την τελευταία τριετία), τις θέσεις σε µονοθέσια 

νηπιαγωγεία κάλυπταν νέες σε χρόνια υπηρεσίας κατέχοντας ταυτόχρονα χρέη 

προϊσταµένης (Γράφηµα: 2 και 3). 

Ναι 

'Οχι

       ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: 

48,62% 

53,0 

51,38
% 
56,0
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Γράφηµα 3: Χρόνια υπηρεσίας των υποκειµένων 
 

Από το παραπάνω Γράφηµα (3) διαπιστώνουµε  ότι το 16,5% εργάζεται από 1-7 

έτη , το 33% εργάζεται από 8-14 έτη, σε µικρότερο ποσοστό 29,4% από 15-21, και 

µόλις το 8,3% από 29-35 έτη. Παρατηρούµε λοιπόν, σε συνδυασµό µε το εύρηµά µας 

(Γράφηµα 1)  ότι  ενώ ηλικιακά σχεδόν οι µισές είναι αυξηµένης ηλικίας, ωστόσο εδώ 

βλέπουµε ότι έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας, καθώς παραπάνω από τις µια στις δυο 

νηπιαγωγούς (52,39%) έχουν συνολική προϋπηρεσία από 1-15 έτη. Το στοιχείο αυτό 

επιβεβαιώνει τον προαναφερθέντα ισχυρισµό µας ότι υπάρχει αδιοριστία νηπιαγωγών τα 

τελευταία χρόνια γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει εισαγωγή νέων νοοτροπιών στην 

εκπαίδευση που θα µπορούσαν να εισάγουν καινοτόµα στοιχεία όπως είναι η διαδικασία 

της αυτοαξιολόγησης.  

 

Γράφηµα 4: Περιοχή σχολείου(αστικό, ηµιαστικό, αγροτικό) 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ (<1999) 
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ( 2000-9999) 
ΑΣΤΙΚΗ (>9999) 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
22,94% 
25,0 

38,53% 
42,0 

38,53% 
42,0 

1-7 έτη
8-14 έτη
15-21 έτη 
22-28 έτη 
29-35 έτη 

4. ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
16,51% 
18,0 

33,03% 
36,0 29,36% 

32,0 

12,84% 
14,0 

8,26% 
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Παρατηρούµε ότι η  περιοχή του σχολείου σύµφωνα µε το παραπάνω γράφηµα 

είναι αθροιστικά αστική και ηµιαστική κατά 77,6%, ενώ η αγροτική µικρότερη 

(22,94%). Συνεπώς οι περισσότερες νηπιαγωγοί εργάζονται σε ηµιαστική και αστική 

περιοχή (84) και λιγότρερες σε αγροτική (25). Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι λόγω 

των συγχωνεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια και στην 

Κορινθία, πολλά νηπιαγωγεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους σε αγροτικές περιοχές, 

καθώς συγχωνεύθηκαν µε άλλα µεγαλύτερα. 

 

 
 

Γράφηµα 5: Επιστηµονικά προσόντα νηπιαγωγών 
 

Ως προς τα αναβαθµισµένα τυπικά προσόντα το ποσοστό είναι πολύ µικρό, καθώς η 

επιµόρφωσή τους πέραν των βασικών σπουδών τους παρουσιάζεται να έχει άλλο πτυχίο 

Α.Ε.Ι. µόνο το 13,8%, µεταπτυχιακό δίπλωµα το 15,6% και καµία διδακτορικό 

(Γραφήµατα: 5, 6 και 7). Αυτό θα µπορούσε να ερµηνευτεί, αν ληφθεί υπόψη ότι για την 

πρόσληψη των νηπιαγωγών δε ζητείται έως τώρα κανένα άλλο προσόν εκτός των 

βασικών σπουδών τους. Επίσης, οι απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος, 

ενδεχοµένως, να καλύπτονται µε ενδοσχολικές επιµορφώσεις αλλά και για την επιλογή 

των νηπιαγωγών σε θέση ευθύνης δεν απαιτείται κανένα άλλο προσόν µε αποτέλεσµα 

να µην οδηγούνται σε περαιτέρω σπουδές. 

Ναι 

'Οχι 

7.1 Άλλο πτυχίο ΑΕΙ 13,76% 
15,0

86,24% 
94,0 
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Γράφηµα 6: Κατανοµή  κατοχής  µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
 

 

Γράφηµα 7: Κατανοµή κτήσης διδακτορικού τίτλου. 
 
 

4. 2.  Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αυτοξιολόγηση 

 
Με την διερεύνηση των ερωτηµάτων επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για τη συµβολή της αυταξιολόγησης της σχολικής µονάδας  σε τοµείς 

της επαγγελµατικής και επιστηµονικής ζωής τους, καθώς και η θετική ή αρνητική 

επιρροή παραγόντων στη συµµετοχή τους στην όλη διαδικασία. Τέλος, καταγράφονται 

οι απόψεις-αντιλήψεις τους για την τάση που επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως 

προς την αποδοχή της Α.Ε.Ε, την ενσωµάτωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

την ενίσχυση και υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξής τους µέσω αυτής. 

Ως προς τις απόψεις των υποκειµένων για το κατά πόσο θεωρούν απαραίτητη την 

αυτοαξιολόγηση στο νηπιαγωγείο η έρευνά µας έδειξε ότι (Γράφηµα 8): 

'Οχι

7.3 ∆ιδακτορικό

100,00%
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Ναι 'Οχι
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Γράφηµα 8: Απόψεις για το βαθµό αναγκαιότητας της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο  

 

∆ιαπιστώνουµε µε το παραπάνω Γράφηµα (8) ότι στην ερώτηση εάν κρίνουν 

απαραίτητη τη διαδικασία της αυτοαξιολόγηγης (απάντησε συνολικά «ναι» το 67,9% 

και απάντησε «όχι» συνολικά το 32,11%), οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται έτοιµοι να 

αναπτύξουν διεργασίες συλλογικότητας, βελτίωσης των σχολείων τους και αποτίµησης 

του εκπαιδευτικού έργου τους µέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, καθώς το 

ποσοστό που την κρίνει απαραίτητη υπερτερεί κατά πολύ.  

 Στο ερευνητικό ερώτηµα «σε ποιους τοµείς συµβάλλει η αυτοαξιολόγηση» στην 

περίπτωση που την κρίνουν απαραίτητη ως διαδικασία του εκπαιδευτικού έργου ή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, η πλειοψηφία  των συµµετεχόντων εκτιµά ότι επιδρά θετικά 

σε αρκετούς τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της λειτουργίας των σχολικών 

µονάδων. Ειδικότερα δε ως προς την ανάδειξη των ισχυρών σηµείων της σχολικής 

µονάδας βλέπουµε ότι οι περισσότερες θεωρούν ότι αναδεικνύονται αφενός τα ισχυρά 

σηµεία της σχολικής µονάδας (Γράφηµα 9) και αφετέρου ότι εντοπίζονται οι όποιες 

αδυναµίες της (Γράφηµα 10).  

 

 

 

 

 

Ναι 
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Γράφηµα 9: Συµβολή της αυτοαξιολόγησης στην ανάδειξη των ισχυρών σηµείων                                                                                
 

Αναλυτικότερα, συµφωνούν «πολύ» σε ποσοστό 42,2% και «πάρα πολύ» σε 

ποσοστό 11% ότι µέσω της αυτοαξιολόγησης είναι εφικτό να προβούν στην ανάδειξη 

των ισχυρών σηµείων του σχολείου και στον εντοπισµό των αδυναµιών του (το 43,1% 

συµφωνεί «πολύ» και το 15,6 συµφωνεί «πάρα πολύ»). Παρουσιάζεται, θα λέγαµε η 

ανάγκη καταγραφής των δεδοµένων των σχολείων προς µία κατεύθυνση απόδοσης της 

εικόνας του σχολείου µε τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία του, ώστε να είναι σε θέση 

το εκπαιδευτικό προσωπικό να παίρνει ανάλογες αποφάσεις βελτίωσης.     

 
 
Γράφηµα 10: Συµβολή της αυτοαξιολόγησης στην επισήµανση των αδυναµιών της 
σχολικής µονάδας 
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Ενδιαφέρον επίσης, προκαλεί η εκτίµηση των εκπαιδευτικών ότι ενισχύονται οι 

δηµοκρατικές διαδικασίες µε το πρόγραµµα της αυτοαξιολόγησης και τη συµµετοχή 

τους σε αυτό.  

 

Γράφηµα 11: Συµβολή της αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση των δηµοκρατικών 
διαδικασιών στο σχολείο. 
 

Από το παραπάνω Γράφηµα (11) διαπιστώνουµε ότι οι νηπιαγωγοί αντιλαµβάνονται 

ότι ενισχύονται οι δηµοκρατικές διαδικασίες καθώς συµφωνούν «πολύ» σε ποσοστό 

33,9% και συµφωνούν «πάρα πολύ» σε µικρότερο ποσοστό 11,9%. Αν και όσες δεν 

υποστηρίζουν αυτή την πρόταση (το 18,3% συµφωνεί «λίγο» και µόλις το 5,5% 

«καθόλου»), αποτελούν µικρό ποσοστό, από την πλειοψηφία των ερωτώµενων 

καταδεικνύεται πως η συναπόφαση και η συλλογικότητα µέσα από αυτή την διαδικασία 

θεωρούνται σηµαντικά στοιχεία της λειτουργίας του σχολείου και τις µεταξύ τους 

σχέσεις. Ως εκ τούτου, το να συµµετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν στο σχολείο 

τους για επιστηµονικά, παιδαγωγικά και λειτουργικά ζητήµατα, δείχνει, θα λέγαµε κατά 

αυτό τον τρόπο, την ανάγκη τους να ’χουν λόγο και ρόλο σε ό,τι τους αφορά κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Σηµαντική επισήµανση είναι ότι το 45% αντιλαµβάνεται ότι µέσα από τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αναβαθµίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού «πολύ» έως 

«πάρα πολύ» (Γράφηµα 12). 
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Γράφηµα 12: Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού µέσα από την διαδικασία της 
αυτοαξιολογησης. 
 
 

Οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων και ειδικών σπουδών, όπως 

διαπιστώνεται σε προηγούµενο εύρηµα (ερωτ.: 7. 1, 2, 3) διαβλέπουν πως µέσα από την 

αυτοαξιολόγηση µπορούν να επιτύχουν την αναβάθµιση του ρόλου τους. Αυτό µπορεί 

να πραγµατωθεί µε την ενεργό συµµετοχή τους µέσα στους τοµείς της συγκεκριµένης 

διαδικασίας που επιδρά πολύπλευρα στο εκπαιδευτικό έργο τους και τη θέση τους στη 

σχολική µονάδα που υπηρετούν.  

Με δεδοµένο το προηγούµενο βασικό ερώτηµά µας (Γράφηµα 8) για την 

αναγκαιότητα της αυτοαξιολόγησης και εµβαθύνοντας στους τοµείς στους οποίους αυτή 

συµβάλλει, η έρευνά µας έδειξε ότι δε βελτιώνει το εσωτερικό κλίµα της σχολικής 

µονάδας. 
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Γράφηµα 13: Βελτίωση του κλίµατος της σχολικής µονάδας µέσα από την 
διαδικασία της αυτοαξιολογησης. 
 
 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι εκτιµούν πως δε συµβάλλει η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση του κλίµατος του σχολείου (συνολικά το 35,8% 

απάντησε «λίγο» έως «καθόλου» και µε µικρότερη διαφορά συνολικά το 31,2% «πολύ» 

έως «πάρα πολύ»). Αν και οι διαφορές είναι µικρές ως προς την τοποθέτησή τους, 

προβληµατίζει το γεγονός πως δε θεωρούν ότι λειτουργεί υποστηρικτικά στη βελτίωση 

του κλίµατος του σχολείου, παρ’ όλο που θεωρούν ότι ενισχύονται οι δηµοκρατικές 

διαδικασίες (Γράφηµα 11). Μέσα από τις οποίες ενδυναµώνεται ο διάλογος και η 

σύµπραξη προς το κοινό όφελος του σχολείου και της γενικότερης λειτουργίας του. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ενδεχοµένως υπάρχει η νοοτροπία που θέλει τον 

εκπαιδευτικό να εργάζεται πιο «µοναχικά» µε ατοµικές δράσεις.  Κατά αυτό τον τρόπο, 

ίσως οι εκπαιδευτικοί και συγκεκριµένα οι νηπιαγωγοί να µην αφήνουν  περιθώρια για 

νέου τύπου διδακτικές πράξεις και εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες να στηρίζονται 

στη συνολική εικόνα του σχολείου και τη βελτίωσή της, όπως γίνεται στην 

αυτοαξιολόγηση.  
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Γράφηµα 14: Συµβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στην αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού. 
 

Στο επόµενο ερευνητικό ερώτηµά µας οι ερωτώµενες συµφωνούν ότι η 

αυτοαξιολόγηση συµβάλλει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, καθώς αθροιστικά   

(«πολύ» και «πάρα πολύ») είναι στο 42,2 ενώ συνολικά διαφωνούν («λίγο» και 

«καθόλου») σε µικρότερο ποσοστό 26,6%. Ενδεχοµένως η προσπάθεια της ηγεσίας του 

υπουργείου να εντάξει την αυτοαξιολόγηση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως 

έναν από τους βασικούς άξονες του portfolio των στελεχών της εκπαίδευσης κατά τη β΄ 

αξιολογική φάση το φθινόπωρο του 2014, να προκάλεσε στους εκπαιδευτικούς τόσο 

ζητήµατα αµφισβήτησης όσο και καχυποψίας για την τελική αξιοποίηση των 

πεπραγµένων τους κατά την δοµή της τελικής έκθεσης της σχολικής µονάδας.  

 
Γράφηµα 15: Συµβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στη συνεργασία µε 
τους εµπλεκόµενους φορείς. 
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Στη συµβολή της αυτοαξιολόγησης στη συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους 

φορείς συµφωνεί αθροιστικά «πολύ» και «πάρα πολύ» το 45,9%. Ίσως, το να έχουν οι 

νηπιαγωγοί µία πολύπλευρη εικόνα του σχολείου τους που θα τους δίνει τη δυνατότητα 

να καταγράφουν τα ισχυρά σηµεία αλλά και τις αδυναµίες του (προηγούµενα ευρήµατα) 

να τους διευκολύνει στην όποια διαπραγµάτευση για το σχολείο τους. Επίσης, όταν 

στην όλη διαδικασία εµπλέκονται γονείς, ως οι άµεσα εταίροι, τότε ενισχύονται οι 

προσπάθειες για την εύρυθµη λειτουργία σε ό,τι αφορά σε φορείς και υπηρεσίες, όπως, 

διοικητικές και καθοδηγητικές δοµές, δήµοι, κ.α. Υποστηρικτικά, ενδεχοµένως, να 

λειτουργεί και αυτός ο τοµέας στην συµβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου τους (το 54,1% πιστεύει ότι η αυτοαξιολόγηση συµβάλλει από 

«πολύ» και «πάρα πολύ» στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, (Πίνακας 1) σε 

συνδυασµό µε τη θετική συµβολή της στις ερωτήσεις: 9.Α, Β, Γ, ∆. 

 

Πίνακας 2: Συµβολή στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά  

 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Καθόλου 1 ,9 1,4 1,4 

Λίγο 13 11,9 17,8 19,2 

Πολύ 43 39,4 58,9 78,1 

Πάρα 
πολύ 

16 14,7 21,9 100,0 

Valid 

Total 73 67,0 100,0   

Missing 0 36 33,0     

Total 109 100,0     

 
 

Ως προς τον τρόπο συµµετοχής στην ερευνητική διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης, διαπιστώνουµε στη συνέχεια ότι το 54,1% συµµετείχε «µε ανάθεση» 

από την προϊσταµένη τους, ενώ το 45,9% µε «δική τους συναίνεση». ∆ηλαδή η 

πλειοψηφία συµµετείχε «υποχρεωτικά», γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι ο όποιος 

πειθαναγκασµός δεν επιφέρει δηµιουργικότητα και αποτελεσµατικότητα στις  

διεργασίες είτε στο χώρο της εκπαίδευσης που µας ενδιαφέρει ερευνητικά είτε σε 

άλλους επαγγελµατικούς χώρους. 

 Για το 55% των υποκειµένων «δεν προηγήθηκε» ενηµέρωση από την αρµόδια 

υπηρεσία. Για το 45% που «προηγήθηκε» ενηµέρωση το 30,6% ενηµερώθηκε από την 

ίδια την προϊσταµένη τους, το 28,4%, ενηµερώθηκαν από τη Σχολική Σύµβουλο και το 
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10,1%, από το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. Τέλος στην ερώτηση εάν ήταν «επαρκής» η 

ενηµέρωση που δέχτηκαν το 34,9%  είπαν «λίγο», το 20,2% εκτιµά ότι η ενηµέρωση 

ήταν «πολύ επαρκής», το 13,85 «καθόλου», και το µόλις 1,8% «πάρα πολύ». 

 

Γράφηµα 16: Επάρκεια ενηµέρωσης για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
 

Μπορούµε να ισχυριστούµε πως για τις νηπιαγωγούς αν και προηγήθηκε 

ενηµέρωση κατά κύριο λόγο από την προϊσταµένη ίσως µία πιο οργανωµένη και σε όλα 

τα επίπεδα περαιτέρω ενηµέρωση έπρεπε να είχε προγραµµατιστεί προτού κληθούν να 

εφαρµόσουν ένα τέτοιο πρόγραµµα. Παρατηρήθηκε λοιπόν, πως για ένα τόσο 

καινοτόµο και απαιτητικό πρόγραµµα τον πρωταρχικό ρόλο καθοδήγησης παιδαγωγικά 

και επιστηµονικά ανέλαβαν οι προϊσταµένες. Η επίσηµη και οργανωµένη ενηµέρωση 

εκτός υποχρεωτικού πλαισίου ίσως έβρισκε τις νηπιαγωγούς σε µεγαλύτερο βαθµό 

συνεργάσιµες, µιας και εκτιµούν πως η έλλειψη της οργανωµένης ενηµέρωσης αποτελεί 

αρνητικό παράγοντα για τη συµµετοχή τους. 
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Γράφηµα 17: Βαθµός αποτύπωσης της πραγµατικής εικόνας του 
Νηπιαγωγείου µέσω της τελικής έκθεσης..  

 

 Όσον αφορά στην τελική έκθεση και κατά πόσο αυτή αποτυπώνει την 

πραγµατική εικόνα του σχολείου, το 52,3% εκτιµά ότι η τελική έκθεση αποτυπώνει 

«λίγο» την πραγµατική εικόνα του σχολείου, το 36,7% «πολύ», σε µικρότερο ποσοστό 

«καθόλου» το 7,3% και στο ελάχιστο το 3,7% «πάρα πολύ». Παρ’ όλο που οι 

περισσότερες θεωρούν ότι συµβάλλει η αυτοαξιολόγηση στην ανάδειξη των ισχυρών 

σηµείων του σχολείου και στον εντοπισµό των αδυναµιών του, εντούτοις δε θεωρούν 

ότι η αποτυπώνεται η όλη πραγµατικότητα του σχολείου τους στην τελική έκθεση. 

Ενδεχοµένως, η µη συµβολή της συγκεκριµένης διαδικασίας στο εσωτερικό κλίµα του 

σχολείου, όπως είδαµε σε προηγούµενο εύρηµα της έρευνάς µας (Γράφηµα 13), κατά 

την πλειοψηφία των νηπιαγωγών και η έλλειψη σχετικής κουλτούρας καταγραφής 

δεδοµένων ανά τοµέα και πεδίο της λειτουργίας της σχολικής µονάδας και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας να µην τις ενθαρρύνει να έχουν εµπιστοσύνη στην 

εγκυρότητα µιας τέτοιας πρακτικής στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. 
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Στο επόµενο ερευνητικό ερώτηµα «για τους παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά τη συµµετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης» διαπιστώνουµε ότι 

όσον αφορά την επιβολή της µε νοµοθετικό πλαίσιο και συνάµα την αγνόηση των 

προτάσεων ή και προβληµατισµών των εκπαιδευτικών ως των άµεσα εµπλεκόµενων 

στην Α.Ε.Ε., τους βρίσκει στην πλειοψηφία τους επιφυλακτικούς και αντίθετους.  

Ειδικότερα ως προς την υποχρεωτικότητα από το υπουργείο µε σχετική εγκύκλιο για τη 

συµµετοχή τους διαπιστώσαµε από την έρευνά µας τα εξής:  

 

Γράφηµα 18: Η υποχρεωτικότητα από το υπουργείο ως αρνητικός παράγοντας  για 
τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
 

Πιο συγκεκριµένα, «συµφωνούν έως πολύ» σε υψηλό ποσοστό συνολικά 72,5% 

ότι η υποχρεωτικότητα από το υπουργείο αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τη 

συµµετοχή τους. Αυτό µπορεί, να σηµαίνει πως ίσως ήθελαν χρόνο «σωστής» 

προετοιµασίας ή ότι δεν εµπιστεύονταν τις πρακτικές του υπουργείου δια της 

αναγκαστικής συµµετοχής. Το γεγονός επίσης ότι σε προηγούµενο εύρηµά µας 

(Γράφηµα 14) θεωρούν ότι η αυτοαξιολόγηση συµβάλλει στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού καθιστά την υποχρεωτικότητα από το υπουργείο παράγοντα άρνησης και 

καχυποψίας. 
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Γράφηµα 19: Η έλλειψη οργανωµένης ενηµέρωσης ως αρνητικός παράγοντας για τη 
συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
 

Στο παραπάνω Γράφηµα βλέπουµε ότι για τις νηπιαγωγούς η έλλειψη 

οργανωµένης ενηµέρωσης ήταν σε ποσοστό 82,6% σηµαντικός αρνητικός παράγοντας 

για τη συµµετοχή τους. Στο Γράφηµα 16 παρατηρήσαµε ότι έκριναν την υφιστάµενη 

ενηµέρωση από «λίγο» (34,9%) έως «καθόλου» (13,85%), η οποία κατά κύριο λόγο 

προερχόταν από την προϊσταµένη τους (ερωτ.11α). Επικρατεί θα λέγαµε η πεποίθηση 

ότι η έλλειψη οργανωµένης ενηµέρωσης σε συνδυασµό µε την βεβιασµένη εφαρµογή 

της («συµφωνούν έως πολύ» σε ποσοστό συνολικά 84,4%, Πίνακας 2) είναι σηµαντικοί 

λόγοι που λειτούργησαν ανασταλτικά ως προς τη συµµετοχή τους. 

 

Πίνακας 3: Η βεβιασµένη εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης ως  αρνητικός παράγοντας 
για τη συµµετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία. 
 
Η ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗΣ ΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
∆ιαφωνώ πολύ 11 10,1 10,1 10,1 
∆ιαφωνώ 6 5,5 5,5 15,6 
Συµφωνώ 35 32,1 32,1 47,7 
Συµφωνώ πολύ 57 52,3 52,3 100,0 

Valid 

Total 109 100,0 100,0   

 
 
Επίσης, σηµαντικός παράγοντας είναι η αγνόηση των προβληµατισµών τους από τους 
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ιθύνοντες που φτάνει αθροιστικά το 78,9% («συµφωνούν» σε ποσοστό 41,3% και 

«συµφωνούν πολύ» σε ποσοστό 37, 6%) ενώ «διαφωνούν έως πολύ» συνολικά σε 

µικρότερο ποσοστό 21,1%. Σε συνδυασµό µε την πλειοψηφία να είναι θετικά 

προσκείµενη µε την πρόταση για τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης µε την αξιολόγησή 

τους σε ανάλογο ποσοστό (συνολικά στο 78%), αυτό σηµαίνει πως η υποχρεωτικότητα 

εφαρµογής από το υπουργείο τους οδηγεί να  υιοθετούν επιφυλακτική στάση και να 

είναι αρνητικοί σε αξιοσηµείωτο ποσοστό όπως προαναφερθήκαµε. 

 

Πίνακας 4: Η επίδραση των εκπροσώπων τους ως αρνητικός παράγοντας για τη 
συµµετοχή τους ήταν. 
 
  
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕ∆ΡΑΣΕ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
∆ιαφωνώ πολύ 10 9,2 9,2 9,2 
∆ιαφωνώ 32 29,4 29,4 38,5 
Συµφωνώ 46 42,2 42,2 80,7 
Συµφωνώ πολύ 21 19,3 19,3 100,0 

Valid 

Total 109 100,0 100,0   

 
Ενώ τέλος, η επίδραση των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών συνέβαλλε στην 

άρνησή τους να συµµετάσχουν συνολικά στο 61,3%, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, 

αυτό που κατά κύριο ρόλο ήταν ουσιαστικής σηµασίας για τους εκπαιδευτικούς 

αρνητικής επίδρασης, ήταν η έλλειψη εµπιστοσύνης του «από πάνω προς τα κάτω» 

τρόπου εφαρµογής σε υψηλό ποσοστό (αθροιστικά στο 83,5%,) όπως αποτυπώνεται 

στον Πίνακα 5.  

 

Πίνακας 5: Η έλλειψη εµπιστοσύνης για τον τρόπο εφαρµογής της διαδικασίας 
αυτοαξιολόγησης «από πάνω προς τα κάτω» ως αρνητικός παράγοντας για τη 
συµµετοχή σε αυτή. 
 

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ» ΕΠΕ∆ΡΑΣΕ  

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
∆ιαφωνώ πολύ 6 5,5 5,5 5,5 
∆ιαφωνώ 12 11,0 11,0 16,5 
Συµφωνώ 44 40,4 40,4 56,9 
Συµφωνώ πολύ 47 43,1 43,1 100,0 

Valid 

Total 109 100,0 100,0   
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Γράφηµα 20: Ραβδόγραµµα κατανοµής του βαθµού συµφωνίας για το εάν η έλλειψη 
εµπιστοσύνης για τον τρόπο εφαρµογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης «από 
πάνω προς τα κάτω» είναι αρνητικός παράγοντας για τη συµµετοχή τους σε αυτή. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη µας προηγούµενα ευρήµατα στα οποία επισηµαίνεται η 

επιφυλακτικότητα και η αντίδραση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την υποχρεωτικότητα 

από το υπουργείο, τη βεβιασµένη εφαρµογή µε ενηµέρωση που κρίθηκε ως µη επαρκής, 

τη συµβολή της αυτοαξιολόγησης στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, την ανάγκη για 

δηµοκρατικές διαδικασίες και τη σηµασία που αποδίδουν στη συµµετοχή τους στη λήψη 

αποφάσεων, βλέπουµε πως προκύπτει σε σηµαντικό ποσοστό (7 στους 10) αρνητική 

στάση απέναντι στον τρόπο εφαρµογής. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι, καθώς εκτιµούν ότι 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η άποψή τους επίσης σε υψηλό ποσοστό, παρατηρούµε ότι 

οι εκπαιδευτικοί σε ένα συγκεντρωτικού τύπου εκπαιδευτικό σύστηµα, σαν το δικό µας, 

δεν αισθάνονται ασφαλείς ως ισότιµα µέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάτι που 

συνδέεται µε την ανάγκη αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 

Γράφηµα 21: Η ενδεχόµενη σύνδεση µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως ένας 
αρνητικός παράγοντας για τη συµµετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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Βλέπουµε λοιπόν, ότι αφενός το να µην λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις τους από 

τους ιθύνοντες και αφετέρου η ενδεχόµενη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης µε την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έδωσε προβάδισµα στις προτάσεις – αντιδράσεις που 

εκφράστηκαν µέσω των εκπροσώπων και που για τα υποκείµενα της έρευνας ήταν 

σηµαντικός παράγοντας αρνητικής επιρροής (Για την ενδεχόµενη σύνδεση µε την 

αξιολόγησή τους «συµφωνεί πολύ» το 47,7%, «συµφωνεί» το 30,3%, και σε µικρότερα 

ποσοστά βλέπουµε πως «διαφωνεί» το 15,6% ενώ «διαφωνεί πολύ» το 6,4%). Όλα αυτά 

οδηγούν στην επιφυλακτικότητά τους για την εφαρµογή µίας τέτοιας διαδικασίας «από 

πάνω προς τα κάτω».  

 

Ως προς το ερώτηµα «για τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συµµετοχή 

τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης». 

Ειδικότερα:

 

Γράφηµα 22: Η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου του εκπαιδευτικού ως 
θετικός παράγοντας για τη συµµετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
 

Παρατηρούµε ότι, από τους σηµαντικούς παράγοντες θετικής επιρροής 

εµφανίζεται η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου τους, καθώς εκτιµάται 

αθροιστικά ως ένας θετικός παράγοντας για το 76,1% (για την ανάγκη της 

ανατροφοδότησης «συµφωνεί» το 47,7%, «συµφωνεί απόλυτα» το 28,4%, και 

ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά στις επιλογές «διαφωνεί» το 14,7 και «διαφωνεί 

απόλυτα» το 9,2%). Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη µίας ολοκληρωµένης εικόνας του 

σχολείου τους που θα τους βοηθήσει πολυπαραγοντικά στην ανατροφοδότηση. Κάτι 

που επιβεβαιώνεται µε την σύµφωνη γνώµη τους για την ανάδειξη των ισχυρών 
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σηµείων και τον εντοπισµό των αδυναµιών στην ερώτηση για τη συµβολή της 

αυτοαξιολόγησης. (Γραφήµατα: 9 και 10) 

 

Γράφηµα 23: Η ύπαρξη σχετικής κουλτούρας ως θετικός παράγοντας για τη 
συµµετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
 

Σηµαντικός στη συνέχεια διαφαίνεται ο παράγοντας της ύπαρξης σχετικής 

κουλτούρας συνολικά στο 70,6%, για τη θετική στάση τους ως προς τη συµµετοχή τους 

στην αυτοαξιολόγηση. Αυτό ερµηνεύεται αν ληφθεί υπόψη πως εάν υπήρχε ανάλογη 

σχολική κουλτούρα ίσως να συµµετείχαν περισσότερο. Αναλυτικά για το συγκεκριµένο 

ερώτηµα είχαµε τις εξής απαντήσεις: «συµφωνεί» το 53,2%, «συµφωνεί απόλυτα» το 

17,4%, «διαφωνεί» το 22% και «διαφωνεί απόλυτα» το 7,3%. 

 

Γράφηµα 24: Η βελτίωση της σχολικής µονάδας ως θετικός παράγοντας για τη 
συµµετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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Ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 69,7% «συµφωνεί» συνολικά «έως 

απόλυτα» ότι επιτυγχάνεται η βελτίωση της σχολικής µονάδας µέσα από την 

αυτοαξιολόγηση. Παρατηρείται επίσης ένα ικανό ποσοστό της τάξης του 55,9% να 

θεωρεί ως θετικό παράγοντα την ανάγκη για µεγαλύτερη συµµετοχή στα διαδικαστικά 

του σχολείου µέσα από την αυτοαξιολόγηση. ∆ίνεται θα λέγαµε µεγάλη σηµασία στη 

συλλογική διεργασία κατά αυτό τον τρόπο, γεγονός που  διαφαίνεται συνολικά και σε 

ποσοστό 45%, καθώς αντιλαµβάνονται ότι ενισχύει «πολύ» έως «πάρα πολύ» τις 

δηµοκρατικές διαδικασίες (Γράφηµα 11). 

 

Γράφηµα 25: Η ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής ως θετικός 
παράγοντας για τη συµµετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
 

  Η υψηλή πλειοψηφία του δείγµατος συνολικά σε ποσοστό 76,2% «συµφωνεί έως 

απόλυτα» ότι η αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής επισηµαίνεται ως ένας από τους 

πλέον σηµαντικούς παράγοντες για συµµετοχή στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Ως εκ τούτου, πιθανόν σε κάθε εκπαιδευτική καινοτοµία που συνδυάζεται µε τη 

συλλογή δεδοµένων και την αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου τους να έχουν ανάγκη 

πρακτικών που θα είναι εκτός του υπάρχοντος εκπαιδευτικού πλαισίου. Αναλυτικότερα 

για την αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο µεγαλύτερο ποσοστό «συµφωνεί» το 

45,9%, «συµφωνεί απόλυτα» το 30,3%, και µε µικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι 

επιλογές «διαφωνεί» το 16,5% και «διαφωνεί απόλυτα» µόλις το 7,3%. 

Γεγονός, που διαφαίνεται από τις απαντήσεις τους για τους αρνητικούς 

παράγοντες όπου σε µεγάλο ποσοστό αποδίδουν σε ενέργειες του υπουργείου την µη 

αποδοχή της κυρίως µε το γεγονός ότι υποχρεώθηκαν µε σχετική εγκύκλιο. Μπορούµε 

λοιπόν, να πούµε πως η δική τους πρωτοβουλία και η ενεργή συµµετοχή είναι απόρροια 

αµφίδροµης σχέσης και συναπόφασης που θα στηρίζονται και σε διαδικασίες 
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βασισµένες στο σχολείο, όπως άλλωστε προτάσσει η όλη φιλοσοφία και λειτουργία της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας. 

 

Γράφηµα 26: Αποτύπωση της απάντησης αναφορικά µε την ενίσχυση της βελτίωσης 
των µαθητικών επιτευγµάτων µέσω της συµµετοχής τους στην διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης. 
 

Αυτό το οποίο δε φαίνεται να βρίσκει σύµφωνες τις ερωτώµενες είναι η 

συµβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση των µαθητικών επιτευγµάτων. Ειδικότερα 

για το εάν η συµµετοχή στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης συµβάλλει στη βελτίωση 

των µαθητικών επιτευγµάτων, «συµφωνούν πολύ» το 30,3%, «πάρα πολύ» το 5,5%, σε 

µεγαλύτερο ποσοστό «συµφωνεί λίγο» το 48,6% και «καθόλου» το 15,6%. Ίσως εδώ η 

φύση του προγράµµατος των νηπιαγωγείων, καθώς στηρίζεται σε κοινωνικές και 

γνωστικές δεξιότητες και όχι σε µετρήσιµα µεγέθη όπως η βαθµολογία, η όλη 

διαδικασία να µην επηρεάζει την εξέλιξη και ανάπτυξη των αποτελεσµάτων τους σε 

επίπεδο αναλυτικού προγράµµατος.  
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Γράφηµα 27: Αποτύπωση του βαθµού συµφωνίας για το εάν η έλλειψη σχετικής 
κουλτούρας δυσχεραίνει τη συµµετοχή τους στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
 

Η έλλειψη σχετικής σχολικής κουλτούρας συµφωνούν ότι δυσχεραίνει τη 

συµµετοχή τους «πάρα πολύ» το 11,3%, «πολύ» το 54,1%, «λίγο» το 14,8% και 

«καθόλου» το 9,2%. Σε συνδυασµό µε το εύρηµά µας (Γράφηµα 23) µε το οποίο η 

ύπαρξη σχετικής κουλτούρας αποτελεί θετικό παράγοντα για το 70,6%, βλέπουµε ότι η 

έλλειψη µίας τέτοιας νοοτροπίας για την καταγραφή των δεδοµένων µε σκοπό τη 

βελτίωση αλλά και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, φαίνεται να στερεί τη δυνατότητα 

διάχυσης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Μία πρακτική που θα 

αποτελούσε έναυσµα για περαιτέρω αναζήτηση σε συναφές εκπαιδευτικό πεδίο µε 

συνέπεια την επιµόρφωση και την επαγγελµατική ανάπτυξη σε γνώσεις και διαδικασίες 

της εκπαιδευτικής έρευνας. 

Στο τελευταίο ερευνητικό ερώτηµα για το «κατά πόσο συµφωνούν µε κάποιες 

δηλώσεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαξιολόγηση» βλέπουµε ότι οι απόψεις - 

αντιλήψεις τους κυµαίνονται ως εξής: 

 

Γράφηµα 28: Σχηµατική απεικόνιση του βαθµού συµφωνίας για την αναγκαιότητα να 
λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών από τους ιθύνοντες. 
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Κατ’ αρχήν, η συντριπτική πλειοψηφία των υποκειµένων συµφωνεί έως απόλυτα 

ότι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις τους από τους ιθύνοντες σε ποσοστό 

90,8% («συµφωνεί απόλυτα» το 37,6%, η πλειονότητα του δείγµατος «συµφωνεί» στο 

53,2%, ένα µικρό µέρος «διαφωνεί» το 6,4% και «διαφωνεί απόλυτα» µόλις το 2,8%.) 

όταν καλούνται να εφαρµόζουν το πρόγραµµα της αυτοαξιολόγησης. Αν αυτό 

συνδυαστεί µε το γεγονός ότι η πλειοψηφία επιθυµεί να συµµετέχει περισσότερο στα 

ζητήµατα του σχολείου ενισχύοντας έτσι τις δηµοκρατικές διαδικασίες (Γράφηµα 11), 

όπως έχουµε ήδη παρατηρήσει στην έως τώρα ανάλυσή µας, διαπιστώνουµε πως οι 

εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ότι έχουν ρόλο στο δηµόσιο διάλογο για το σχολείο που 

υπηρετούν.  

 

Γράφηµα 29: Βαθµός συµφωνίας για την αύξηση του άγχους του εκπαιδευτικού κατά 
την συνολική εκπαιδευτική διαδικασία µε τη συµµετοχή του στην αυτοαξιολόγηση.  
 

Αξιοσηµείωτο είναι πως αν και θεωρούν σε υψηλό ποσοστό (90,8%) ότι θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις τους από τους ιθύνοντες που πιθανόν σηµαίνει 

πως επιθυµούν να συµµετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες και να παίρνουν 

πρωτοβουλίες για ζητήµατα που τους αφορούν, εντούτοις «συµφωνεί απόλυτα» πως η 

συµµετοχή τους στην αυτοαξιολόγηση αυξάνει το άγχος τους το 32,1%, «συµφωνεί» το 

45%, ενώ µε µικρότερα ποσοστά έπονται οι απαντήσεις µε την επιλογή να «διαφωνεί» 

το 20,2 και «διαφωνεί απόλυτα» το 2,8%. Αν και σε προηγούµενο εύρηµα της έρευνας 

είδαµε πως ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντά του όταν 

λειτουργεί συνεργατικά (78,9%) στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, παρ’ όλα αυτά η 
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συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει πως οδηγείται σε καταστάσεις άγχους κατά την 

περαιτέρω εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ίσως, η συναπόφαση και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις 

βασισµένες στο σχολείο (school based) που ενώ είναι πρωταρχικής σηµασίας και 

δηµοκρατικής διαδικασίας, να µην βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και να απαιτεί µεγάλη 

προσπάθεια µιας και η βασική λειτουργία των σχολείων στηρίζεται σε νοµοθετικές 

διατάξεις και εγκυκλίους από το αρµόδιο υπουργείου σε µία συγκεντρωτικού τύπου 

διοικητική δοµή. Επίσης, είναι γνωστό πως το επάγγελµα του εκπαιδευτικού, βάσει και 

του αναλυτικού προγράµµατος, είναι κατά κύριο λόγο «µοναχικό» µε σχετική 

αυτονοµία και απώτερο σκοπό την κάλυψη της ύλης και λιγότερο συνεργατικών 

εκπαιδευτικών δράσεων που προάγουν κοινωνικές δεξιότητες. 

 

 

Γράφηµα 30: Αποτύπωση των απόψεων που έχουν για περισσότερη συµµετοχή στις 
αποφάσεις του σχολείου.  

Βλέπουµε πως θεωρούν σε συντριπτική πλειοψηφία (94,5%) ότι θα πρέπει να 

συµµετέχουν περισσότερο στις αποφάσεις του σχολείου («συµφωνεί απόλυτα» το 

46,8%, «συµφωνεί» το 47,7% ενώ «διαφωνεί» το 5,5%). ∆ιαπιστώνουµε, και πάλι πως η 

ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευτικού στα ζητήµατα του σχολείου του είναι για 
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αυτούς πρωταρχικής σηµασίας. Έτσι λοιπόν, σε ένα συγκεντρωτικό σύστηµα 

εκπαίδευσης σαν το δικό µας, µε την έλλειψη εµπιστοσύνης στις «από πάνω προς τα 

κάτω» πρακτικές του (Γράφηµα 20) και σε συνδυασµό µε την αλλαγή εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Γράφηµα 25) που είδαµε σε προηγούµενο εύρηµα, θέτουν ζήτηµα 

αµφισβήτησης και άρνησης πολιτικών που δε διέπονται από διαδικασίες συλλογικής 

δράσης.  

 

Γράφηµα 31: Αποτύπωση της επάρκειας του χρόνου για περαιτέρω δράσεις πλην του 
αναλυτικού προγράµµατος 

Βλέπουµε ότι στην ερώτηση σε ποιο βαθµό συµφωνούν ότι δεν επαρκεί ο χρόνος 

για περαιτέρω δράσεις πλην του αναλυτικού προγράµµατος, «συµφωνεί» το 38,5%, 

«συµφωνεί απόλυτα» το 18,3%, «διαφωνεί» το 32,1% και «διαφωνεί» το 11%. 

Αξιοσηµείωτο όµως είναι και το ποσοστό όσων δεν θεωρούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για 

την υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων (43,1%).  Ενδεχοµένως αν λάβουµε υπόψη µας 

και το σηµαντικό ποσοστό που συµφωνεί συνολικά κατά 67,9% µε την άποψη ότι 

αντιµετωπίζεται ανταγωνιστικά ο εκπαιδευτικός που συµµετέχει στην αυτοαξιολόγηση 

και ότι οι µισοί περίπου υποστηρίζουν ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω δράσεις 

πλην του αναλυτικού προγράµµατος (56,8%) να δικαιολογεί και το µεγάλο ποσοστό 

αύξησης του άγχους τους που είδαµε στο Γράφηµα 29.   
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Γράφηµα 32: Απόψεις των εκπαιδευτικών για την συµβολή της αυτοαξιολόγησης 
στην επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.  
 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται µέσω της διαδικασίας της 

αυτοαξιολόγησης για τις ερωτώµενες, καθώς στο ερώτηµα σε ποιο βαθµό συµφωνούν 

στη δήλωση ότι η αυτοαξιολόγηση συµβάλλει στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη 

βλέπουµε ότι διαφωνεί αθροιστικά το 51,3% («διαφωνεί» το 39,4%, «διαφωνεί 

απόλυτα» το 11,9%). Αν και στον αντίποδα το ποσοστό είναι σχεδόν κοντινό, καθώς 

«συµφωνεί» το 37,6%, και «συµφωνεί απόλυτα» το 11%. Είδαµε σε προηγούµενα 

ευρήµατα ότι η διαδικασία αυτή ενισχύει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου τους και 

της σχολικής µονάδας γενικότερα αλλά και ότι αναβαθµίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού 

(Πίνακας 2 και Γραφήµατα: 12 και 22 αντιστοίχως), εντούτοις δεν εκτιµούν ότι 

αναπτύσσονται επαγγελµατικά µε τη συµµετοχή τους σε αυτή. 
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Γράφηµα 33: Αποτύπωση του βαθµού συµφωνίας στην άποψη ότι ο εκπαιδευτικός 
που συµµετέχει στην αυτοαξιολόγηση αντιµετωπίζεται ανταγωνιστικά από τους 
συναδέλφους του. 
 

Στο ερευνητικό ερώτηµα για το εάν αντιµετωπίζεται ανταγωνιστικά ο 

εκπαιδευτικός που συµµετέχει στην αυτοαξιολόγηση, συµφωνεί το 51,4%, «συµφωνεί 

απόλυτα» το 16,5%, ενώ «διαφωνεί» το 25,7% και «διαφωνεί απόλυτα» το 6,4%.  

Παρατηρούµε πως ενώ σε προηγούµενα ευρήµατά µας τα υποκείµενα της έρευνας είναι 

θετικά προσκείµενα στην ανάγκη για µεγαλύτερη συµµετοχή στο πλαίσιο της 

αυτοαξιολόγησης (55,9%) και µεγαλύτερης συµµετοχής στις αποφάσεις του σχολείου 

(Γράφηµα 30), διαβλέπουν ανταγωνιστική διάθεση µεταξύ τους κατά τη συµµετοχή 

τους σε καινοτόµα προγράµµατα όπως της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας. 

Μπορούµε εδώ να ισχυριστούµε ότι οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από έλλειψη 

συλλογικότητας και συνεργασίας, καθώς διανύουν µία πιο αυτόνοµη επαγγελµατική 

πορεία στο πλαίσιο της δουλειάς τους. Ενδεχοµένως τα µαθητικά επιτεύγµατα και ο 

απόηχός τους στους γονείς, τους βασικούς εταίρους του σχολείου, να τους οδηγεί σε µία 

ανταγωνιστική νοοτροπία. Ως εκ τούτου, ένα πρόγραµµα σαν αυτό της 

αυτοαξιολόγησης που εµπλέκει και τους γονείς στην όλη διαδικασία και αποτιµά το 

έργο τους σε πολλούς τοµείς να οδηγεί σε ανταγωνιστικότητα ανάµεσά τους (Hall & 

Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015). 
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Γράφηµα 34: Καταγραφή του βαθµού συµφωνίας στην ερώτηση εάν ο εκπαιδευτικός 
ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντά του όταν λειτουργεί συνεργατικά στο 
πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 
 

Επίσης πολύ υψηλά ποσοστά είδαµε να καταγράφονται ως προς τις απόψεις των 

νηπιαγωγών για την καλύτερη ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στα καθήκοντά του όταν 

λειτουργεί συνεργατικά (78,9%) στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. Αναλυτικότερα 

«συµφωνεί απόλυτα» το 36,7%, «συµφωνεί» το 42,2% ενώ «διαφωνεί» το 13,8% και το 

7,3% «διαφωνεί απόλυτα». Στο Γράφηµα 31 οι περισσότεροι διαβλέπουν ανταγωνιστική 

νοοτροπία µεταξύ τους κατά τη συµµετοχή τους στην αυτοαξιολόγηση, παρ’ όλα αυτά η 

συνεργασία και η συλλογική δράση οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσµατα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερα στην εύρυθµη λειτουργία της σχολικής 

µονάδας. 
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Γράφηµα 35: Καταγραφή της άποψης των εκπαιδευτικών για την ανάγκη µιας 
συνολικής εικόνας του σχολείου τους για την βελτιωτική πορεία του εκπαιδευτικού 
έργου τους. 
 

Αυτό που, επίσης, προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι το 66% των υποκειµένων 

συµφωνούν ότι ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη από µία συνολική εικόνα του σχολείου του 

για τη βελτιωτική πορεία του εκπαιδευτικού έργου του µέσα από την αυτοαξιολόγηση. 

Συγκεκριµένα, «συµφωνεί» το 55%, «συµφωνεί απόλυτα» το 11%, το 28,4% , µικρότερο 

ποσοστό, επέλεξε την απάντηση «διαφωνεί» ενώ «διαφωνεί απόλυτα» µόλις το 5,5%. 

Μπορούµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι η καταγραφή των δεδοµένων – στοιχείων της 

σχολικής µονάδας που ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνδυασµό µε την αποτίµησή της 

λειτουργεί ενισχυτικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου τους. Σε προηγούµενα 

ευρήµατά µας επιβεβαιώνεται η θετική στάση τους απέναντι σε αυτή την άποψη, αν 

λάβουµε υπόψη µας ότι µέσα από την αυτοαξιολόγηση εντοπίζονται τα ισχυρά και 

αδύνατα σηµεία του σχολείου (Γραφήµατα: 9 και 10), ενισχύεται η βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου του (πίνακας 1) και έχουν ανάγκη από την ανατροφοδότηση του 

έργου τους (Γραφήµατα 22). Ίσως, η επισήµανση θετικής συµβολής της 

αυτοαξιολόγησης (Γραφήµατα: 11, 12, 15 και ερώτηση 14) να ενισχύει ακόµη 

περισσότερο την πεποίθησή τους ότι η γνώριµη προς αυτούς συνολική εικόνα του 

σχολείου τους αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της δουλειάς τους. 
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Γράφηµα 36: Αποτύπωση του βαθµού συµφωνίας των ερωτηθέντων για το γεγονός 
ότι µέσα από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας οδηγούνται σε διαδικασίες 
επιµόρφωσης. 
 

Βλέπουµε ότι, παρ’ όλο που σε προηγούµενα ευρήµατα οι εκπαιδευτικοί είναι 

θετικά προσκείµενοι µε τη συµβολή της αυτοαξιολόγησης στην αναβάθµιση του ρόλου 

τους (πίνακας 1), στην ανατροφοδότηση του έργου τους (Γράφηµα 22), στην βελτίωση 

της σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου τους (Γραφήµα 25 και Πίνακας 2), µόλις το 

54,1% «συµφωνεί» συνολικά ότι οδηγείται σε διαδικασίες επιµόρφωσης. Παρ’ όλα αυτά 

δεν εκτιµούν ότι αναπτύσσονται επαγγελµατικά (Γράφηµα 32) µέσα από αυτή τη 

διαδικασία. Αυτή η αντίφαση θα λέγαµε, ίσως απορρέει από την έλλειψη οργανωµένης 

εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης και της σχετικής σχολικής κουλτούρας που θα 

οδηγούσε τους ίδιους και τους συναδέλφους τους στην διάχυση καλών πρακτικών, την 

ανταλλαγή ιδεών και προβληµατισµών, τον αναστοχασµό και το διαµοιρασµό υλικού 

και πρακτικών που θα στόχευαν στην επαγγελµατική ανάπτυξή τους ενώ επιτυγχάνουν 

την επιµόρφωσή τους. 
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4. 3. Συσχετισµός µεταβλητών 

 
Στη συνέχεια διερευνήσαµε τη σχέση µεταξύ µεταβλητών µε το κριτήριο χ2  

(Chi-Square Tests). Αξιοποιήθηκαν οι πίνακες: 1ος  πίνακας  Crosstab  όπου φαίνονται 

οι απαντήσεις των ερωτούµενων αριθµητικά και σε ποσοστά και 2ος πίνακας (Chi-

Square Tests) για την πιθανή συνάφεια που υπάρχει ανάµεσα σε δύο µεταβλητές. Ως εκ 

τούτου, εάν στον 2ο πίνακα η τιµή του Asymp. Sig. (2-sided)  στο Pearson Chi-Square  

είναι µικρότερη από 5% δηλαδή: ,050 τότε δεν ισχύει η επονοµαζόµενη µηδενική 

υπόθεση. Εάν όµως είναι  µεγαλύτερη από το 5% τότε η υπόθεσή µας ισχύει, άρα δεν 

υπάρχει σχέση.  

Από τη σχετική συγκριτική συσχέτιση των µεταβλητών παρατηρήσαµε ότι 

υπάρχει µεγάλη στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ του τρόπου συµµετοχής στη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας ως ανεξάρτητη µεταβλητή και 

ως εξαρτηµένες το βαθµό συµφωνίας τους σε κάποιες δηλώσεις για το εν λόγω ζήτηµα 

όπως η θετική ή αρνητική επιρροή κάποιων παραγόντων και τις  απόψεις τους σε τοµείς 

της όλης διαδικασίας. 

Συγκεκριµένα: 

 

Πίνακας 6: Συσχέτιση  «συµµετοχής στην αυτοαξιολόγηση» µε το «βαθµό 
αναγκαιότητας της αυτοαξιολόγησης» 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 20,715(b) 1 ,000   
Continuity 

Correction(a) 
18,883 1 ,000   

Likelihood Ratio 22,555 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 20,525 1 ,000   

N of Valid Cases 109     

 

Ο τρόπος συµµετοχής των νηπιαγωγών στη διαδικασία ερµηνεύει και την άποψή 

τους για το αν την κρίνουν απαραίτητη. Ως εκ τούτου, παρατηρούµε σηµαντική 

συνάφεια µεταξύ των δύο µεταβλητών, καθώς όσες συµµετείχαν µε δική τους 

συναίνεση εκτιµούν σε ποσοστό 90% ότι κρίνεται απαραίτητη η αυτοαξιολόγηση, ενώ 

όσες έλαβαν µέρος µε την ανάθεση της προϊσταµένης σε ποσοστό 50,8% δεν την 

κρίνουν απαραίτητη. Πιθανόν η άρνησή τους να συµµετάσχουν να απορρέει από την 
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πεποίθησή  τους ότι δεν συµβάλλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία και την 

λειτουργία της σχολικής µονάδας και την αντιµετωπίζουν ως µη απαραίτητη. Ενώ η 

οικειοθελής συµµετοχή δηλώνει θετικά προσκείµενη θέση στη συµβολή της διαδικασίας 

σε τοµείς του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου. 

 

Πίνακας 7: Συσχέτιση «συµµετοχής στην αυτοαξιολόγηση» µε το «βαθµό  
συµβολής σε διαδικασίες επιµόρφωσης» 

 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 18,348(a) 3 ,000 
Likelihood Ratio 19,109 3 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 12,977 1 ,000 

N of Valid Cases 
109     

 

Βλέπουµε, πως ο τρόπος συµµετοχής στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης έχει 

σηµαντική συνάφεια µε την άποψή τους ότι οδηγούνται σε διαδικασίες επιµόρφωσης 

µέσω της αυτοαξιολόγησης. Όσες συµµετείχαν µε δική τους συναίνεση συµφωνούν 

συνολικά ότι οδηγούνται σε διαδικασίες επιµόρφωσης σε ποσοστό 76%  («συµφωνούν» 

σε ποσοστό 54% και «συµφωνούν απόλυτα» σε ποσοστό 22%) ενώ όσες συµµετείχαν µε 

ανάθεση από την προϊσταµένη τους διαφωνούν αθροιστικά σε ποσοστό 64,4% 

(«διαφωνούν» σε ποσοστό 54,2% και «διαφωνούν απόλυτα» σε ποσοστό 10,2%). 

∆ιαβλέπουµε, πως όσες εκτιµούν τη θετική συµβολή της αυτοαξιολόγησης, συν τοις 

άλλοις, και στην επιµόρφωσή τους, συµµετείχαν οικειοθελώς γιατί µάλλον 

αντιλαµβάνονται ότι επιµορφούµενες µε αυτό τον τρόπο πείθονται για την ανάγκη να 

γνωρίσουν καλύτερα τα στοιχεία της σχολικής µονάδας τους. 

 
Πίνακας 8: Συσχέτιση «συµµετοχής στην αυτοαξιολόγηση» µε το «βαθµό 
αποτύπωσης της πραγµατικής εικόνας του σχολείου στην τελική έκθεση » 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 29,311(a) 3 ,000 

Likelihood Ratio 30,662 3 ,000 
Linear-by-Linear 

Association 22,433 1 ,000 

N of Valid Cases 
109   

 
∆ιαπιστώνουµε πως ο τρόπος συµµετοχής τους έχει σχέση και µε την άποψή 

τους για την αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας του Νηπιαγωγείου στην τελική 
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έκθεση της αυτοαξιολόγησης. Έτσι, όσες συµµετείχαν µε ανάθεση από την προϊσταµένη 

τους εκτιµούν σε ποσοστό 72,9% ότι αποτυπώνεται «λίγο» η πραγµατική εικόνα του 

σχολείου στην τελική έκθεση και «πολύ» το 15,3% ενώ όσες συµµετείχαν µε δική τους 

συναίνεση θεωρούν ότι η τελική έκθεση αποτυπώνει «πολύ» την πραγµατική εικόνα του 

Νηπιαγωγείου σε ποσοστό 62% και «λίγο» σε ποσοστό 28%. Αν και στη δεύτερη 

περίπτωση, δεν είναι µικρό το ποσοστό που αντιλαµβάνονται ότι αποτυπώνεται λίγο 

(28%), βλέπουµε ότι η οικειοθελής συµµετοχή συνοδεύεται από θετική συµβολή της 

αυτοαξιολόγησης στη σχολική µονάδα.   

Ανάλογη στατιστική σηµαντικότητα συναντάµε και στο συσχετισµό του τρόπου 

συµµετοχής µε τη θέση τους για το εάν συµφωνούν ότι ένας παράγοντας θετικός είναι η 

ανάγκη για µεγαλύτερη συµµετοχή στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. Όσες 

συµµετείχαν µε ανάθεση προϊσταµένης «διαφωνούν» έως «διαφωνούν απόλυτα» στο 

61%, ενώ µε συναίνεση «συµφωνούν» έως «συµφωνούν απόλυτα» στο 76%. Επίσης, 

όσες συµµετείχαν µε ανάθεση προϊσταµένης, στην ερώτηση 15: «Σε ποιο βαθµό 

πιστεύετε ότι η συµµετοχή σας σε µία τέτοια διαδικασία θα λειτουργήσει ενισχυτικά στη 

βελτίωση των µαθητικών επιτευγµάτων», απάντησαν «λίγο» στο 59,3% και «καθόλου» 

22%. «Πολύ» απάντησαν στο 52% όσες συµµετείχαν µε δική τους συναίνεση και «λίγο» 

σε ποσοστό 36%. Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο  και στην ερώτηση 17: Σε ποιο βαθµό 

συµφωνείτε µε τις παρακάτω δηλώσεις για τη συµµετοχή του εκπαιδευτικού στη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης [Ε. Συµβάλλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού]  όσες αναγκάστηκαν να συµµετάσχουν µε ανάθεση διαφωνούν ότι µέσω 

αυτής της διαδικασίας αναπτύσσονται επαγγελµατικά («διαφωνούν απόλυτα» 16,9%, 

«διαφωνούν» 50,8%). Υπάρχει βέβαια και ένα µικρό ποσοστό που συµφωνεί στη 

συµβολή της αυτοαξιολόγησης στην επαγγελµατική ανάπτυξη στο 28,8%, ενώ µε δική 

τους συναίνεση «συµφωνούν έως απόλυτα» ότι συµβάλλει κατά 68%. 

Ως προς την επιβεβαίωση της θέσης τους που κρίνουν απαραίτητη την 

αυτοαξιολόγηση και τη συµβολή της σε κάποιους τοµείς επιχειρήσαµε το συσχετισµό των 

µεταβλητών «βελτίωση της σχολικής µονάδας, η ανάγκη για µεγαλύτερη συµµετοχή στο 

πλαίσιο αυτοαξιολόγησης, βελτίωση των µαθητικών επιτευγµάτων, άγχος των 

εκπαιδευτικών,ο χρόνος για περαιτέρω εκπαιδευτικές δράσεις πλην του αναλυτικού 

προγράµµατος»  ως ακολούθως: 
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Πίνακας 9: Συσχέτιση της «αναγκαιότητας της αυτοαξιολόγησης» µε τη «βελτίωση 
της σχολικής µονάδας» 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 24,744(a) 3 ,000 

Likelihood Ratio 24,900 3 ,000 
Linear-by-Linear 

Association 23,302 1 ,000 

N of Valid Cases 
109   

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι, όσες κρίνουν απαραίτητη την αυτοαξιολόγηση της 

σχολικής µονάδας «συµφωνούν έως απόλυτα» ότι συµβάλλει στη βελτίωση της σχολικής 

µονάδας σε ποσοστό 83,7% ενώ όσες δεν την κρίνουν ως απαραίτητη «διαφωνούν έως 

απόλυτα» σε ποσοστό 60%. Να επισηµάνουµε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό 31,4% που 

συµφωνεί ότι βελτιώνει τη σχολική µονάδα ενώ δεν την θεωρεί απαραίτητη. 

Ενδεχοµένως η έλλειψη σχετικής κουλτούρας να δυσχεραίνει τις νηπιαγωγούς να 

εκτιµήσουν σε βάθος και να σταθούν µε επιστηµονικά κριτήρια απέναντι σε ένα τέτοιο 

πρόγραµµα που ίσως να έχει κάποια θετικά ως προς τη λειτουργία του σχολείου. 

 Επίσης, παρατηρούµε ότι στο συσχετισµό και µε την εξαρτηµένη µεταβλητή της 

ανάγκης για µεγαλύτερη συµµετοχή στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης ως παράγοντα θετικό 

στο πλαίσιο ενασχόλησης µε την διαδικασία (ερώτηση 14: Πόσο συµφωνείτε µε τους 

παρακάτω παράγοντες για συµµετοχή στην αυτοαξιολόγηση; [∆. Η ανάγκη για µεγαλύτερη 

συµµετοχή στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης ] , υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα (Value 

=28,583(a), df=3, Asymp. Sig. (2-sided) =,000) µεταξύ τους. Όσες την κρίνουν 

απαραίτητη συµφωνούν («συµφωνούν» 62,2%, «συµφωνούν απόλυτα» 10,8%) ότι ένας 

παράγοντας για συµµετοχή είναι η ανάγκη συµµετοχής τους στο πλαίσιο της 

αυτοαξιολόγησης. Αντιθέτως για µία ακόµη φορά όσες δεν την κρίνουν απαραίτητη δεν 

βλέπουν θετική συµβολή στη συµµετοχή τους καθώς «διαφωνούν» σε ποσοστό 54,3% 

και «διαφωνούν απόλυτα» στο 25,7%. 

 Αξιοσηµείωτο είναι ότι, οι νηπιαγωγοί δε θεωρούν ότι η συµµετοχή τους στη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης θα λειτουργήσει ενισχυτικά στη βελτίωση των 

µαθητικών επιτευγµάτων ανεξαρτήτως εάν την κρίνουν απαραίτητη ή όχι. Υπάρχει 

σηµαντική συνάφεια µεταξύ της ερώτησης (8):. Κρίνετε απαραίτητη τη διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας; και της ερώτησης (15): Σε ποιο βαθµό πιστεύετε 

ότι η συµµετοχή σας σε µία τέτοια διαδικασία θα λειτουργήσει ενισχυτικά στη βελτίωση 
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των µαθητικών επιτευγµάτων; ( Value = 29,573(a), df = 3, Asymp. Sig. (2-sided) =,000) 

και βλέπουµε ότι όσες την κρίνουν απαραίτητη οι µισές εκτιµούν ότι βοηθά στα 

µαθητικά επιτεύγµατα (43,2% «πολύ», 6,8% «πάρα πολύ») και οι άλλες µισές ότι δε 

βοηθά (44,6% «λίγο», 5,4% «καθόλου»). Το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου 

και η εστίασή του στις κοινωνικές δεξιότητες, χωρίς την αξιολογική κλίµακα της 

βαθµολογίας αφήνει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκτός αυτού 

της αυτοαξιολόγησης, ως προς την καταγραφή και την αποτίµηση. Η πεποίθησή της 

πλειοψηφίας επίσης, για τη σύνδεση της διαδικασίας µε την ατοµική αξιολόγηση και 

την ενδεχόµενη αξιοποίηση των δεδοµένων σε πρακτικές λογοδοσίας διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην άρνησή τους για τις επιπτώσεις του προγράµµατος στη βελτίωση 

των σχολικών επιδόσεων των µαθητών (MacBeath 2008; Hall & Noyes, 2009). 

Αναµενόµενη η τοποθέτηση όσων δεν την κρίνουν απαραίτητη που ίσως πηγάζει από το 

ότι δεν εκτιµούν ότι υπάρχει κάποια θετική συµβολή γενικά στους τοµείς του 

εκπαιδευτικού έργου («λίγο» 57,1%, «καθόλου» 37,1%).  

 Σηµαντική συνάφεια, επίσης, διαπιστώνουµε στο ερευνητικό εύρηµά µας κατά 

την εξέταση της εξαρτηµένης µεταβλητής σχετικά µε το άγχος των εκπαιδευτικών και 

για το εάν αυξάνεται κατά τη συµµετοχή τους στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Και εδώ, ανεξαρτήτως εάν κρίνουν ή όχι απαραίτητη την αυτοαξιολόγηση, υπάρχει 

στατιστική σηµαντικότητα µε την αύξηση του άγχους. Συγκεκριµένα, όσες κρίνουν 

απαραίτητη την αυτοαξιολόγηση «συµφωνούν» ότι αυξάνει το άγχος τους σε ποσοστό 

52,7 % ενώ «διαφωνεί» το 25,7%. και όσες δεν την κρίνουν απαραίτητη «συµφωνούν 

απόλυτα» στο µεγάλο ποσοστό του 62,9%. Η έλλειψη σχετικής κουλτούρας, η 

ανταγωνιστικότητα µεταξύ των συναδέλφων και γενικά η έλλειψη εµπιστοσύνης «από 

πάνω προς τα κάτω» µε όλο το πλαίσιο υποχρεωτικότητας από το Υπουργείο 

ενδεχοµένως να οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε αγχώδεις καταστάσεις.  

              ∆ιαπιστώσαµε σηµαντική συνάφεια και µε την εξαρτηµένη µεταβλητή της 

ερώτησης «∆εν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω εκπαιδευτικές δράσεις πλην του 

αναλυτικού προγράµµατος». Οριακά όσες κρίνουν απαραίτητη την αυτοαξιολόγηση 

διαφωνούν ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για την υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων 

(«διαφωνούν» σε ποσοστό 39,2%, «συµφωνούν» σε ποσοστό 37,8%). Αυτό σηµαίνει ότι 

παρ΄ όλα τα θετικά που εκτιµούν στη διαδικασία, η έλλειψη χρόνου βάσει του 

αναλυτικού προγράµµατος είναι για τις περισσότερες ανασταλτικός παράγοντας. 

Επιπλέον, η φορτισµένη ατµόσφαιρα και η επιφύλαξή τους για την ποιότητα και τη 

χρήση της όλης διαδικασίας µε την παράλληλη αύξηση του άγχους κατά τη συµµετοχή 
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τους, τους πιέζει χρονικά για µια οργανωµένη προσπάθεια (Hall & Noyes, 2009).  Και 

φυσικά σε ποσοστό 80% «συµφωνούν έως απόλυτα» όσες δεν την θεωρούν απαραίτητη. 

 Στη συνέχεια διαπιστώνουµε ότι υπάρχει σχέση στατιστικής σηµαντικότητας  

(Value = 25,074(a), df = 3, Asymp. Sig. (2-sided) = ,000) µε εξαρτηµένη µεταβλητή  

την ερώτηση (17): Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε τις παρακάτω δηλώσεις για τη 

συµµετοχή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης [Θ. Οδηγείται σε 

διαδικασίες επιµόρφωσης µέσω της αυτοαξιολόγησης]) . Για τις νηπιαγωγούς που η 

αυτοαξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη διαδικασία µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

αναγνωρίζουν τη θετική συµβολή της αυτοαξιολόγησης και στην επιµόρφωσή τους, 

καθώς «συµφωνούν έως απόλυτα» ότι οδηγούνται σε επιµορφωτικές διαδικασίες σε 

ποσοστό  70,3%.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η άποψη των ερωτώµενων για την αρνητική 

συµβολή της υποχρεωτικότητας από το υπουργείο όσον αφορά στη συµµετοχή τους ακόµη 

σε αυτές που την έκριναν απαραίτητη («συµφωνούν» σε ποσοστό 55,4% και 

«συµφωνούν πολύ» σε ποσοστό 17,6%). Εξίσου υψηλό επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (Asymp. Sig. (2-sided =,008) και σε ανάλογα αποτελέσµατα 

παρουσιάζεται στη συσχέτιση ανάµεσα στην «αναγκαιότητα της αυτοαξιολόγησης» και 

την «αγνόηση των προβληµατισµών τους από τους ιθύνοντες», καθώς το υψηλό ποσοστό 

όσων συµφωνούν για την αναγκαιότητα της αυτοαξιολόγησης αποδίδουν στην αγνόηση 

των προβληµατισµών από υπεύθυνους της εκπαιδευτικής διοίκησης και της 

παιδαγωγικής καθοδήγησης αρνητική επιρροή. ∆ιαπιστώνουµε ότι η έλλειψη 

εµπιστοσύνης (MacBeath, 2008; Swaffield, 2008; Hall & Noyes, 2009; Croxford et al., 

2009) και ασφάλειας προς τις κυβερνητικές πρακτικές (Janssens et al., 2008; Ozga, 

2009; 2013) καθιστά την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης µια τυπική διεκπεραίωση. 

 Κατόπιν, είδαµε ότι οι επιπλέον σπουδές, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, σε 

συσχέτιση µε τις απόψεις τους όσον αφορά στο βαθµό συµφωνίας τους για να 

λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις του εκπαιδευτικού για την εφαρµογή της 

αυτοαξιολόγησης στην εκάστοτε σχολική µονάδα, παρουσιάζουν σηµαντική συνάφεια 

(Value=18,039(a), df=3, Asymp. Sig. (2-sided)= ,000). Μπορούµε λοιπόν, να 

ισχυριστούµε ότι για τις νηπιαγωγούς ανεξαρτήτως κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών µε τον οποίο, ενδεχοµένως, θα είχαν µία ολοκληρωµένη επιστηµονική 

προσέγγιση και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για εκπαιδευτικά ζητήµατα, εντούτοις,  

είναι σηµαντικό για την συµµετοχή τους σε µία τέτοια διαδικασία να ξέρουν ότι 

λειτουργούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανοικοδόµησης της εµπιστοσύνης (Croxford et 
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al.,  2009) και αµφίδροµης επικοινωνίας στο δηµόσιο διάλογο για την εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια, γίνεται µία προσπάθεια να εντοπιστεί η σειρά προτίµησης των 

απαντήσεων των ερωτώµενων σύµφωνα µε την πλειονότητα των επιλογών σε κάθε 

θεµατικό άξονα του ερωτηµατολογίου, ως εξής: 

∆ιάγραµµα 4: Τοµείς συµβολής της αυτοαξιολόγησης σύµφωνα µε τις απαντήσεις 

των υποκειµένων της έρευνας. 

 
Από την ανάλυση και ερµηνεία των ποσοτικών δεδοµένων που προηγήθηκε και 

όσον αφορά στον πρώτο θεµατικό άξονα, σχετικά µε τις αντιλήψεις των ερωτώµενων 

(που κρίνουν απαραίτητη τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας) 

για τη συµβολή της αυτοαξιολόγησης σε τοµείς που ενισχύουν τη βελτίωση του 

σχολείου, «η επισήµανση των αδυναµιών της σχολικής µονάδας» ήταν ο βασικότερος για 

τις περισσότερες (βλ. ∆ιάγραµµα 4). Ακολουθούν σε σειρά επιλογής «η βελτίωση  του 

εκπαιδευτικού έργου συνολικά», «η ανάδειξη των ισχυρών σηµείων της σχολικής 

µονάδας», «η συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς» και σε µικρότερη κλίµακα 

στην επιλογή τους ήταν «η αναβάθµιση του ρόλου των εκπαιδευτικών», «η αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού» και τέλος «η ενίσχυση των δηµοκρατικών διαδικασιών». Ενώ, 

. 

∆ηµοκρατικές 
διαδικασίες 

Αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού 

Αναβάθµιση του ρόλου 
των εκπαιδευτικών 

Συνεργασία µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς 

Ανάδειξη των ισχυρών σηµείων της 
σχολικής µονάδας 

 Βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά 
 

Επισήµανση των αδυναµιών της σχολική µονάδας 
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σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας οι νηπιαγωγοί δεν εκτιµούν ότι η αυτοαξιολόγηση 

συµβάλλει στη βελτίωση του κλίµατος του σχολείου. 

Αναφορικά µε τον θεµατικό άξονα (βλ. ∆ιάγραµµα 5) για τους παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά στη συµµετοχή της αυτοαξιολόγησης, τα υποκείµενα της έρευνας 

αντιλαµβάνονται «τη βεβιασµένη εφαρµογή» ως έναν σηµαντικό παράγοντα άρνησης για 

συµµετοχή, καθώς είναι πρώτος στην επιλογή τους. 

 

∆ιάγραµµα 5: Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά στη συµµετοχή της αυτοαξιολόγησης 
σύµφωνα µε τις απαντήσεις των υποκειµένων. 

 

Σηµαντική θέση σε σειρά προτεραιότητας έχει «η έλλειψη εµπιστοσύνης για τον 

τρόπο εφαρµογής “ από πάνω προς τα κάτω”» και ακολουθούν «η έλλειψη οργανωµένης 

ενηµέρωσης», «η αγνόηση των προβληµατισµών τους από τους ιθύνοντες», και στη 

συνέχεια έπονται «η ενδεχόµενη σύνδεση µε αξιολόγηση», «η υποχρεωτικότητα από το 

υπουργείο» µε την «επίδραση των εκπροσώπων», να αποτελεί ναι µεν παράγοντα 

επιρροής για µη συµµετοχή αλλά όχι από τους κύριους λόγους άρνησης, καθώς είναι 

τελευταίος σε ποσοστό επιλογής. 

. 

Εκπρόσωποι 
 

Υποχρεωτικό 
-τητα 

Ενδεχόµενη σύνδεση µε 
αξιολόγηση 

Αγνόηση των προβληµατισµών τους 
από τους ιθύνοντες 

Έλλειψη οργανωµένης ενηµέρωσης 
 

Έλλειψη εµπιστοσύνης για τον τρόπο εφαρµογής 
«από πάνω προς τα κάτω» 

Βεβιασµένη εφαρµογή  
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Σχετικά µε το θεµατικό άξονα διερεύνησης των παραγόντων θετικής επιρροής 

για συµµετοχή, τα υποκείµενα της έρευνας κατατάσσουν πρώτο σε σειρά προτίµησης 

«την αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής» (βλ. ∆ιάγραµµα 6). Σηµαντικός παράγοντας 

φαίνεται, επίσης, να είναι «η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου τους» και 

ακολουθούν µε σειρά προτεραιότητας «η ύπαρξη σχετικής κουλτούρας», «η βελτίωση της 

σχολικής µονάδας» µε την «ανάγκη για µεγαλύτερη συµµετοχή στο πλαίσιο της 

αυτοαξιολόγησης» να επιλέγεται ναι µεν από την πλειοψηφία αλλά σε µικρότερο 

ποσοστό. 

∆ιάγραµµα 6: Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά αναφορικά µε τη συµµετοχή στην 
αυτοαξιολόγηση σύµφωνα µε τις απαντήσεις των υποκειµένων. 

 

Τέλος, και όσον αφορά το βαθµό συµφωνίας των ερωτώµενων µε δηλώσεις για 

τη συµµετοχή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης (βλ. ∆ιάγραµµα 

7), η δήλωση ότι «θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συµµετέχει περισσότερο στις αποφάσεις 

του σχολείου», έχει µεγάλη σηµασία για τα υποκείµενα της έρευνάς µας.  

 

 
 
 

. 

Μεγαλύτερη συµµετοχή 
στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης 

Η βελτίωση της σχολική 
µονάδας 

 

Η ύπαρξη σχετικής κουλτούρας 
 

Η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου του 
εκπαιδευτικού 

 

Η ανάγκη για αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής 
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∆ιάγραµµα 7: Βαθµός συµφωνίας των υποκειµένων µε δηλώσεις αναφορικά µε τη 
συµµετοχή του εκπαιδευτικού στη  αυτοαξιολόγηση. 
 

 

Αµέσως µετά, αποδίδοντας εξίσου βαρύνουσα σηµασία σε ανάλογου 

περιεχοµένου δήλωση, βρίσκεται στην αξιολογική κλίµακα των απαντήσεων η επιλογή 

της δήλωσης ότι, «θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις του εκπαιδευτικού για την 

εφαρµογή στην εκάστοτε σχολική µονάδα». Και ακολουθούν, µε σειρά προτίµησης οι 

εξής: «Ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντά του όταν λειτουργεί 

συνεργατικά», «η συµµετοχή στην αυτοαξιολόγηση αυξάνει το άγχος του εκπαιδευτικού 

κατά τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία» µε την «έλλειψη χρόνου» και «την ανάγκη 

συνολικής εικόνας του σχολείου για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου» να κατέχουν 

την ίδια σηµασία για τις ερωτώµενες. Καταλήγοντας να συµφωνούν δευτερευόντως µε 

τις δηλώσεις ότι «ο εκπαιδευτικός που συµµετέχει στην αυτοαξιολόγηση αντιµετωπίζεται 

ανταγωνιστικά από τους συναδέλφους του» και ότι «οδηγείται σε διαδικασίες 

επιµόρφωσης µέσω της αυτοαξιολόγησης». 

. 

επιµόρφωση 
 

Αντιµετωπίζονται 
ανταγωνιστικά 

 

-Έλλειψη χρόνου  
-Συνολικής εικόνας του σχολείου για τη 

βελτίωσή του εκπαιδευτικού έργου 

Αύξηση του άγχους κατά τη συµµετοχή 
στην αυτοαξιολόγηση 

 

Καλύτερη ανταπόκριση στα καθήκοντά του όταν 
λειτουργεί συνεργατικά 

 

Να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 
την εφαρµογή στην εκάστοτε σχολική µονάδα 

 

Συµµετοχή στις αποφάσεις  του σχολείου 
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Τέλος, οι ερωτώµενες, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, διαφωνούν µε τη δήλωση 

ότι «συµβάλλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού». 

4.4.  Ποιοτικά δεδοµένα της έρευνας  

Στην ανοιχτή ερώτηση «Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά µε τη διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης που  υλοποιήθηκε στο σχολείο σας», », απάντησαν οι 35 από τις 109 

ερωτώµενες δηλαδή ποσοστό 32,1%. Στις περισσότερες απαντήσεις δηλώνεται η 

εστίαση του ενδιαφέροντος των υποκειµένων στην υποχρεωτικότητα που πλαισίωνε 

την όλη διαδικασία και την έλλειψη σχετικής ενηµέρωσης. Αξιοσηµείωτη είναι η 

τοποθέτησή τους και για την έλλειψη εµπιστοσύνης στο κανονιστικό πλαίσιο που 

διαµόρφωνε συνθήκες πίεσης και άγχους. Ειδικότερα κατά νοηµατικούς θεµατικούς 

άξονες τοποθετήθηκαν ως εξής: 

Ως προς την υποχρεωτικότητα και την επιρροή της στις απόψεις και στάσεις των 

εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα και τη συµβολή της αυτοαξιολόγησης στη σχολική 

ζωή, τονίζεται κυρίως η αναγκαστική συµµετοχή τους που δεν τους επέτρεψε να 

ασχοληθούν ουσιαστικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος. Χαρακτηριστική είναι η 

δήλωση νηπιαγωγού για το κλίµα που δηµιουργήθηκε υπό αυτή τη διάσταση, «∆εν 

ήθελα να ασχοληθώ µε το θέµα της αυτοαξιολόγησης γιατί είµαι εναντίον. Παρ’ όλα αυτά  

υποχρεώθηκα να συµµετάσχω (µε ανάθεση). Το έργο το έκανε αποκλειστικά η 

προϊσταµένη (µελέτη δεικτών). Απλά µας έδειξε εάν θέλουµε να συµπληρώσουµε κάτι».       

Η ανάδειξη των σχέσεων που δηµιουργείται υπό την πίεση συµµετοχής ανάµεσα στο 

διδακτικό προσωπικό και την προϊσταµένη θέτει έντονα τον προβληµατισµό για τη 

σχολική ηγεσία και το ρόλο της. «Υποχώρησα µπροστά στις πιέσεις της προϊσταµένης και 

αποδέχτηκα την αυτοαξιολόγηση. ∆εν ήθελα να έρθω σε αντιπαράθεση µαζί της. Πιστεύω 

ότι η αυτοαξιολόγηση αυξάνει το άγχος µας και δεν µας βελτιώνει». Αξιοσηµείωτη είναι 

δήλωση νηπιαγωγού για το παραγόµενο έργο της διαδικασίας αυτής και την αξιοποίησή 

του «Θέλω να αναφέρω ότι, οι προσπάθειες και το τελικό προϊόν δουλειάς εκπαιδευτικών 

καρπώνεται από την εκάστοτε διεύθυνση σχολείου µε την επίφαση της αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής µονάδας» θέτοντας ουσιαστικά ζητήµατα έλλειψης συνεργατικής 

προσπάθειας και οµαδικού πνεύµατος µε απώτερο σκοπό την προσωπική ανέλιξη και 

όχι το κοινό καλό προς τη βελτίωση και ανάπτυξη «δεν θεωρώ απαραίτητη τη 

διαδικασία αυτοαξιολογησης όπως έγινε προσπάθεια να µας επιβληθεί και ήταν 

συνδεδεµένη µε την προσωπική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Καθηµερινά ο εκπαιδευτικός 
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αξιολογεί το έργο του και προσπαθεί να βελτιωθεί». Πρόταση που, εύλογα θα 

µπορούσαµε να πούµε, ότι υποδηλώνει έµµεσα τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου µε την αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού.  

Ως προς την έλλειψη σχετικής ενηµέρωσης, ήταν δεν ήταν ικανοποιηµένες µε την 

ενηµέρωση που προηγήθηκε της εφαρµογής αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

οι νηπιαγωγοί εµφανίζονται έντονα δυσαρεστηµένες, καθώς αναζητούν την επιµόρφωση 

και την ανατροφοδότηση, όπως αποτυπώνεται από τις δηλώσεις τους. Χαρακτηριστική 

είναι η τοποθέτηση νηπιαγωγού σε θέση προϊσταµένης ηλικίας 41- 50 που υπηρετεί από 

15 έως 21 χρόνια, και ενώ δεν θεωρεί αναγκαία την διαδικασία, οριοθετεί, θα λέγαµε, µε 

την τοποθέτησή της παράγοντες που θα ενίσχυαν τη συµµετοχή της,  «Η διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης όπως προέκυψε βεβιασµένα, χωρίς ενηµέρωση και στόχους 

υλοποιήθηκε απλά για να υλοποιηθεί στα σχολεία. Αυτό που χρειάζεται ο µάχιµος  

σκεπτόµενος εκπαιδευτικός είναι επιµόρφωση και βοήθεια από εξειδικευµένο 

επιστηµονικό προσωπικό (π.χ. σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί 

λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές..), καθώς και καλύτερη υλικοτεχνική υποδοµή για να 

εργαστεί αποδοτικότερα και να έχει διάθεση να συµµετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες». 

Ουσιαστικά, αυτό που προτάσσεται µέσα από την ενηµέρωση είναι η αίσθηση 

της ασφάλειας και της πραγµατικά θετικής συµβολής της αυτοαξιολόγησης σε τοµείς 

της σχολικής ζωής. Είναι άξιο προσοχής, πως νηπιαγωγοί που εκτιµούν αναγκαία την 

διαδικασία αυτή θέτουν ζητήµατα αναποτελεσµατικής εφαρµογής, καθώς θεωρούν την 

ενηµέρωση σηµαντικό στοιχείο. «Θα  ήθελα  να  υπάρχει περισσότερη  ανατροφοδότηση  

από  ανώτερα  από εµένα πρόσωπα ,περισσότερη υποστήριξη γιατί αυτό που µου έµεινε 

από όλη αυτή την υπόθεση  ήταν  τελικά ένας άδικος κόπος. Η εκπαιδευτική  κοινότητα 

κλήθηκε να πάρει  σε µια πρωτοφανή  αλλαγή  µέρος  χωρίς να ήταν  έτοιµη  να δεχτεί 

αυτή την αλλαγή  και  για  αυτό πιστεύω  ότι τελικά  απέτυχε». Καλούνται να εργαστούν 

χωρίς στόχο και σκοπό και µε αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα, «Μας ζητήθηκε να 

αυτοαξιολογήσουµε τη µονάδα µας χωρίς να υπάρχει ουσιαστική επιµόρφωση από 

ανώτερους φορείς. Σαφέστατα δεν υπήρξε και ανατροφοδότηση, οπότε στην ουσία είναι 

σαν να µην έγινε ποτέ αυτή η αυτοαξιολόγηση». Η ανεπιτυχής έκβαση είναι µία διάσταση 

που συνάδει και µε το εύρηµά µας για τη µη αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας του 

σχολείου.  

Ως προς την βεβιασµένη εφαρµογή της υπό συνθήκες πίεσης και άγχους, 

διαπιστώθηκε πως µέσα από το κλίµα υποχρέωσης µε την επικύρωση σχετικής 

νοµοθετικής εγκυκλίου, υποβλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί σε έντονες συναισθηµατικές 
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διακυµάνσεις µε κυρίαρχη έκφανση του άγχους που συνοδευόταν από την αίσθηση της 

έλλειψης εµπιστοσύνης στη συγκεκριµένη µορφή της top down επιβεβληµένης 

εφαρµογής. ∆ηλώσεις χαρακτηριστικές που δίνουν έµφαση στην επιβαρυµένη 

ατµόσφαιρα που επικρατούσε όπως, «Έγινε αναγκαστικά γιατί µας είχε επιβληθεί και 

ήταν µία ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία, που στην ουσία δεν µας προσέφερε κάτι», 

αποκαλύπτουν την αίσθηση του καθήκοντος και όχι της εθελούσιας συµµετοχής µε 

όραµα και προοπτική. «Ήταν µια χρονοβόρα και συνάµα ψυχοφθόρα διαδικασία, κατά 

την οποία µπήκαµε πολλές φορές σε δίληµµα αν πρέπει να αναφέρουµε κάποια στοιχεία ή 

όχι». 

 Μία τάση ισοπέδωσης της όλης λειτουργικότητας της αυτοαξιολόγησης σε µία 

µετέωρη όπως την έζησαν διαδικασία. Προϊσταµένη  από 15 έως 21 χρόνια υπηρεσίας 

και µε την θέση της µη αναγκαιότητας της αυτοαξιολόγησης στο σχολείο, τονίζει πως 

«Έγινε χωρίς καµία επίσηµη ενηµέρωση, βιαστικά και µε άγχος µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργήσει περισσότερες αρνητικές εντυπώσεις παρά θετικές στους εκπαιδευτικούς και 

µάλιστα τη χρονική περίοδο που τα σχολεία κλείνουν και υπάρχει έντονος φόρτος 

εργασίας». Άποψη που βρίσκει σύµφωνους και όσους είναι θετικά προσκείµενοι όπως 

επίσης προϊσταµένη που δήλωσε ότι «Έγινε βεβιασµένα χωρίς ενηµέρωση από σχολική 

σύµβουλο. Απλά ενηµερωθήκαµε µόνοι µας από καλές πρακτικές της Α.Ε.Ε.. ∆εν 

συµφώνησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου». 

Η εξασφάλιση συνθηκών συναινετικής συµµετοχής και η ασφάλεια της 

εµπιστοσύνης είναι επίσης ένα σηµαντικό διακύβευµα και αντιπαραβάλλεται η 

ουσιαστική αυτή ειδοποιός διαφορά εθελούσιας συµµετοχής από την τακτική του 

«εντέλλεσθε», στην παρακάτω δήλωση νηπιαγωγού, σχετικά νέα στο χώρο (8-14 έτη 

υπηρεσίας), «Αν το ζητούµενο στην αυτοαξιολόγηση είναι πράγµατι η βελτίωση της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης τότε νοµίζω πως θα έπρεπε η όλη διαδικασία να είναι καλύτερα 

συντονισµένη, να υπάρχει έγκυρη ενηµέρωση  και κυρίως κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα 

στους εµπλεκοµένους». 

 Καταληκτικά, διαπιστώνουµε πως είναι αναπόφευκτη η αλλαγή ενός πλαισίου 

επιβολής και ελέγχου µε ένα φιλικό συµβουλευτικού προσανατολισµού ρυθµιστικό 

πλαίσιο που θα θεµελιώνει την δοµή και το περιεχόµενο της αυτοαξιολογικής 

διαδικασίας. Καίριας σηµασίας στην παραπάνω παραδοχή είναι η λογική της 

διαπραγµάτευσης και της διαλλακτικότητας σε ένα ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο όπως 
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καταγράφονται στις παρακάτω δηλώσεις των υποκειµένων της έρευνας2: 

• Νηπιαγωγός που υπηρετεί από 15 έως 21 έτη και κρίνει απαραίτητη τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης χωρίς να ασκεί καθήκοντα προϊσταµένης: 

«Ήταν µια τυπική διαδικασία που η «υποχρεωτικότητα δεν την άφησε να είναι 

αληθινή και ουσιαστική…και να λειτουργεί ανατροφοδοτικά» 

• Νηπιαγωγός που υπηρετεί από 15 έως 21 έτη και κρίνει απαραίτητη τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και ασκεί καθήκοντα προϊσταµένης: «Η 

αυτοαξιολόγηση ήταν µια γραφειοκρατική, κενή και άστοχη διαδικασία που 

καθόλου δε συνέβαλε στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρέπει να 

µειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί να κάνουν αυτό για το οποίο 

έχουν προσληφθεί. ∆εν είναι ούτε λογιστές, ούτε manager, ούτε γραµµατείς. 

Επίσης, δεν µπορούµε να συζητούµε για βελτίωση όταν επί 35-40 έτη τα 

νηπιαγωγεία δεν έχουν στέγη. Η κουλτούρα του feedback είναι σχεδόν ανύπαρκτη 

για το ΥΠΟΠΑΙΘ και τις διευθύνσεις. Για να βελτιωθεί η εκπαίδευση πρέπει να 

ερωτηθεί όλη η βάση (µαθητές-εκπαιδευτικοί-γονείς) και να στηθεί ο 

"µηχανισµός" σύµφωνα µε το feedback. Ο,τιδήποτε άλλο το θεωρώ υποκριτικό, 

αναποτελεσµατικό και αναχρονιστικό». 

• Νηπιαγωγός που υπηρετεί από 15 έως 21 έτη και κρίνει απαραίτητη τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης χωρίς να ασκεί καθήκοντα προϊσταµένης: 

«Πρέπει να αντιµετωπιστεί σαν ένας θεσµός µε κοινό σκοπό, όλων των 

εκπαιδευτικών, τη βελτίωση και αναβάθµιση του έργου τους και όχι σαν εργαλείο 

προσωπικών διεκδικήσεων και προσδοκιών». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Στην ερώτηση 14: «Πόσο συµφωνείτε µε τους παρακάτω παράγοντες για συµµετοχή στην αυτοαξιολόγηση 
.[Ε. Η  ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής]»,(ως παράγοντα θετικής επιρροής για τη 
συµµετοχή στην αυτοαξιολόγηση), η πρώτη κατά σειρά στην παράθεση των δηλώσεων απάντησε 
«διαφωνώ» και οι δύο επόµενες «συµφωνώ απόλυτα». 
 
 



 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

5. 1.  Συζήτηση - Συµπεράσµατα  

 
Από την έρευνά µας προέκυψαν στοιχεία µέσω των ευρηµάτων για τη στάση και 

τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών αναφορικά µε την αναγκαιότητα και τη συµβολή της 

διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στη λειτουργία της σχολικής µονάδας και γενικότερα 

του εκπαιδευτικού έργου τους. Αποσαφηνίστηκαν λόγοι και παράγοντες που επηρέασαν 

τη στάση τους σχετικά µε τη συµµετοχή τους και καταγράφηκαν οι απόψεις τους για την 

αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία βάσει κριτηρίων που θεωρούν 

λειτουργικής σηµασίας για τους ίδιους και το σχολείο. 

Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας επιδιώκεται στη συνέχεια η σύνοψη των 

συµπερασµάτων, σχετικά µε τα ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία έχουν ως ακολούθως. 

Αναφορικά µε το 1ο ερευνητικό ερώτηµα για το εάν το υποχρεωτικό πλαίσιο 

εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης επηρέασε τις απόψεις και τις στάσεις τους για τη 

συµβολή της αυτοαξιολόγησης στη σχολική  ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία, η 

έρευνα έδειξε ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τον τρόπο εφαρµογής της από το αρµόδιο υπουργείο και τη 

γενικότερη στάση τους προς τις πρακτικές του. Το υποχρεωτικό πλαίσιο που 

εδραιώθηκε µε σχετική εγκύκλιο δηµιούργησε συνθήκες επιφυλακτικότητας και 

καχυποψίας  µε έντονη την αµφισβήτηση για την αξιοποίηση των δεδοµένων τους. Από 

την  έρευνά µας προκύπτει πως η µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατός µας κατατάσσει 

στους αρνητικούς παράγοντες την υποχρεωτικότητα και τη συνδέει µε την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού. Το εύρηµά µας αυτό συµφωνεί µε σχετικές ερευνητικές µελέτες που 

δίνουν βαρύτητα στην ανασταλτική στάση των εκπαιδευτικών, η οποία απορρέει από 

την επιφύλαξη και την καχυποψία τους για τις υποχρεωτικές διεργασίες υλοποίησης και 

για τη χρησιµοποίηση των µετρήσιµων αποτελεσµάτων (Λέφας, 1942; MacBeath, 2008; 

Hofman, et al., 2008; Croxford et al., 2009; Vanhoof et al., 2009). Έτσι οι 7 στις 10 

κρατούν αρνητική στάση στον τρόπο εφαρµογής µε την συντριπτική πλειοψηφία των 

υποκειµένων της έρευνάς µας να εκτιµά πως η αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής είναι 

ένας θετικός παράγοντας συµµετοχής. Πρακτικές εποπτείας και απόδοσης λόγου 

σκιαγραφούν τέτοιες στρατηγικές που χαρακτηρίζουν τον επιθεωρητισµό (Hofman et 

al., 2008), αναλαµβάνοντας οι εκπαιδευτικοί ως επί τω πλείστον ρόλο διεκπεραιωτή για 
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τις υποχρεώσεις τους βάσει νόµου (Vanhoof & Petegem, 2007). Η υποχρεωτική 

ανάµειξή τους στην υλοποίηση του προγράµµατος αποδεικνύεται και από τον τρόπο 

συµµετοχής τους σε αυτό, που για τις περισσότερες πραγµατοποιήθηκε µε ανάθεση από 

την προϊσταµένη τους. Μαζί µε την υποχρεωτικότητα τα υποκείµενα της έρευνάς µας 

δηλώνουν σε σηµαντικό ποσοστό (84,4%) πως η βεβιασµένη εφαρµογή ήταν επίσης 

ένας αρνητικός παράγοντας για τη συµµετοχή τους και λειτούργησαν ανασταλτικά στην 

προθυµία τους να λάβουν µέρος σε αυτό που κλήθηκαν να φέρουν σε πέρας. Το ζήτηµα 

της αναγκαστικής συµµετοχής επαληθεύεται, όπως είδαµε, και από τις σχετικές 

τοποθετήσεις τους στην ανοιχτή ερώτηση. Ζητήµατα δυστοκίας σε συνεργατικό επίπεδο 

βρίσκουµε και στα πορίσµατα της έρευνας των (Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 

2015). Κατά τους Hall & Noyes (2009) η ανταγωνιστικότητα εστιάζεται κυρίως στη 

σχέση µεταξύ νεότερων και παλαιότερων στον εργασιακό χώρο, µε τις νεότερες να 

εµφανίζονται πιο δεκτικές σε ανάλογες διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.  

Παρά το έντονο κλίµα αντίδρασης που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των ερωτώµενων για τη θετική συµβολή 

της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, όπως προκύπτει από τα δεδοµένα της 

ερευνητικής εργασίας µας. Τονίζεται εµφατικά, µέσα από τα ευρήµατα της έρευνας, ο 

εντοπισµός των θετικών και αρνητικών σηµείων του σχολείου µε την ενεργητική δράση 

τους σε µία προσπάθεια όσµωσης και συνοχής, καθώς ενισχύεται η συλλογική εργασία 

µε την συντριπτική πλειοψηφία να θεωρεί πως ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται 

καλύτερα στα καθήκοντά του όταν λειτουργεί συνεργατικά. Η πρωτοβουλία και η 

αυτενέργεια προς έναν κοινό σκοπό θεµελιώνουν την καλόπιστη ανταλλαγή ιδεών και 

πρακτικών µε τη θετική συµβολή στην αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και τη 

βελτίωση το έργο τους, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας. Κοινή συνιστώσα όλων 

των προσπαθειών διαφαίνεται η κοινή συνύπαρξη προς µία κατεύθυνση 

εκδηµοκρατισµού (Blok et al., 2008) κατά την παραγωγή έργου, καθώς η µεγάλη 

πλειοψηφία εκτιµά πως η αυτοαξιολόγηση συµβάλλει θετικά στην ενίσχυση των 

δηµοκρατικών διαδικασιών. Η αυτενέργεια και η συνολική συµµετοχή των µελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας παρουσιάζονται σε ερευνητικές µελέτες σηµαντικά στοιχεία 

της συλλογικής δράσης µέσα από την αυτοαξιολόγηση και για τη µεταξύ τους σχέση 

(MacBeath, 2001; 2008; Scheerens, 2004; Hall και Noyes, 2009; Gaertnera et al., 2014; 

Hargreaves, 2014; Harks et al., 2014). Αυτή η τάση ακόµη, ενδεχοµένως, δεν έχει 

επιφέρει ουσιαστικό αποτέλεσµα, καθώς οι περισσότερες νηπιαγωγοί εκτιµούν ότι 

αυτοαξιολόγηση δε συµβάλλει στη βελτίωση του κλίµατος της σχολικής µονάδας. 
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Αναµενόµενη ίσως τοποθέτηση αν αναλογιστούµε τη σύµφωνη γνώµη των 

περισσότερων για τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου µε τη 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και την πεποίθηση της πλειοψηφίας του δείγµατος για 

την ύπαρξη ανταγωνιστικότητας µεταξύ τους κατά τη συµµετοχή τους σε αυτή τη 

διαδικασία.    

Ως προς το 2ο ερευνητικό ερώτηµα σχετικά µε το εάν οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση της διαδικασίας νοηµατοδοτούν την ανάγκη τους για 

ενεργητικό ρόλο και λόγο στη λήψη αποφάσεων για ζωτικής σηµασίας ζητήµατα που τους 

αφορούν, οι νηπιαγωγοί στην έρευνά µας παρουσιάζονται έτοιµοι να συµµετάσχουν σε 

διεργασίες καταγραφής και αποτίµησης των δεδοµένων της σχολικής µονάδας τους µε 

απώτερο σκοπό τη βελτίωσή της, καθώς στην πλειοψηφία τους απάντησαν «ναι» στην 

ερώτηση «εάν κρίνετε απαραίτητη τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής 

µονάδας». Η συντριπτική πλειοψηφία (90,8%) των νηπιαγωγών αντιλαµβάνεται πως 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή της 

αυτοαξιολόγησης και για το λόγο αυτό µπορούµε να ισχυριστούµε πως η ανάληψη 

πρωτοβουλιών και ρόλου στο δηµόσιο διάλογο για ζητήµατα που τους αφορούν 

εµφανίζονται ως στοιχεία ύψιστης σηµασίας για τους εκπαιδευτικούς. 

Η ανάγκη για µεγαλύτερη συµµετοχή σε θέµατα λειτουργίας του σχολείου ως 

παράγοντας που δρα θετικά για τη συµµετοχή κατά την πλειοψηφία των ερωτώµενων 

στην έρευνά µας, προσανατολίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό σε κοινές δράσεις 

οµαδικής εργασίας δίνοντάς του ρόλο και λόγο µέσα από την όλη διαδικασία. Όλο αυτό 

το θετικό πλαίσιο υποστηρίζεται από την επίσης θετική συµβολή της αυτοαξιολόγησης 

και στη συνεργασία σχολείου µε τους εµπλεκόµενους φορείς, κυρίως µε το σύλλογο 

γονέων ως έναν από τους κυριότερους εταίρους (Hofman et al., 2009; Παπαγεωργάκης, 

2013). Ωστόσο, ερευνητικά πορίσµατα εµφανίζουν τη γονική επιλογή ως έναν 

παράγοντα που δρα ενίοτε ως µηχανισµός ελέγχου των πεπραγµένων των σχολείων στο 

πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά, το άνοιγµα του σχολείου στην τοπική 

κοινωνία µε την αποτελεσµατική συνεργασία του µε τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις 

αρχές µόνο θετικά µπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτικό και το διδακτικό - 

εκπαιδευτικό έργο του σε ευρύτερα διοικητικά και καθοδηγητικά πλαίσια. 

 Η λογική των εντελλόµενων διεργασιών µε την ταυτόχρονη αναζήτηση και 

εδραίωση της βελτίωσης του σχολείου προκαλεί σύγχυση και αποπροσανατολισµό στο 

ευρύτερο πλαίσιο στόχων και σκοπών της αυτοαξιολόγησης, συρρικνώνοντας τον 
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ενεργητικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για το σχολείο. Με το 

συµπέρασµά µας αυτό τείνουν να συµφωνούν και πορίσµατα σχετικών ερευνών (Hall & 

Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015), δίνοντας στον εν λόγω προβληµατισµό έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον για την κατάληξη µιας τέτοιας διαδικασίας. Η γενικότερη αυτή 

τάση επιβεβαιώνεται και από την συγκεκριµένη έρευνα µε την συντριπτική πλειοψηφία 

(94,5%) να συµφωνεί µε τη δήλωση πως «θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συµµετέχει 

περισσότερο στις αποφάσεις του σχολείου». Εγκαταλείπονται έτσι, οι συνεργατικές 

πρακτικές σύµπνοιας και ουσιαστικής συµβολής στα ζητήµατα του σχολείου, καθώς 

αναδεικνύονται ανταγωνιστικές πρακτικές και στάσεις στο εσωτερικό του σχολείου.   

Όσον αφορά το 3ο ερευνητικό ερώτηµα για το εάν η ύπαρξη σχετικής σχολικής 

κουλτούρας δρα καταλυτικά στην ενσωµάτωση νέων πρακτικών και δράσεων στο πλαίσιο 

της αυτοαξιολόγησης, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί εκτιµούν ότι η 

τελική έκθεση της αυτοαξιολόγησης δεν αποτυπώνει την πραγµατική εικόνα του 

σχολείου. Στοιχείο που επισηµαίνεται και από την ερευνητική µελέτη των Hall και 

Noyes (2009) και  Plowright (2007). Σ’ αυτό το σηµείο εντοπίζουµε µία αντιφατική 

τοποθέτηση, καθώς από την µία πλευρά, τα υποκείµενα της έρευνά µας εκτιµούν ότι η 

όλη διαδικασία οδηγεί  στην ανάδειξη των ισχυρών σηµείων και τον εντοπισµό των 

αδύναµων, από την άλλη όµως παρουσιάζονται να επισηµαίνουν µία  

αναποτελεσµατικότητα, θα λέγαµε, να αποτυπωθεί η πραγµατική εικόνα του σχολείου 

στην τελική έκθεση. Οι περισσότερες, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, δεν 

θεωρούν ότι αποτυπώνεται η πραγµατική εικόνα του νηπιαγωγείου µε την τελική 

έκθεση της αυτοαξιολόγησης. Από την µία επισήµανση δεδοµένων που θα µπορούσαν 

βάσει της πραγµατικής εικόνας του σχολείου να κινητροδοτήσουν τους εκπαιδευτικούς 

σε ενέργειες βελτίωσης και από την άλλη η µη δυνατότητα ορθής καταγραφής αυτής της 

πραγµατικότητας. Όσο κι αν προκαλεί ενδιαφέρον για τη θέση τους αυτή, επισηµαίνεται 

εδώ, ως επακόλουθο, η έλλειψη σχετικής κουλτούρας, οργανωµένης συλλογής 

δεδοµένων π.χ. ηµερολόγιο, οµαδοποίησης και καταγραφής των στοιχείων για την 

ανάπτυξη οργανωµένων και συντονισµένων δράσεων όπως εµπεριέχονται στη δοµή της 

αυτοαξιολόγησης. Ένα σύνολο αξιών και στάσεων απαραίτητων για την συλλογική 

δράση προς έναν κοινό σκοπό βελτίωσης και ανάπτυξης που οριοθετούν την κουλτούρα 

του κάθε σχολείου (Ryan et al., 2007; Swaffield & MacBeath, 2007; Plowrigh, 2007; 

Hofman et al., 2009; Μπαγάκης & Σκιά, 2015). 

Την τοποθέτησή µας αυτή επιβεβαιώνουν τα ίδια τα υποκείµενα µε τη δήλωσή 

τους απαντώντας σε συναφή ερωτήµατα και υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη σχετικής 
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κουλτούρας δυσχεραίνει τη συµµετοχή τους σε ένα τέτοιο πρόγραµµα (65,4%) και σε 

αντίθετη περίπτωση θα αποτελούσε θετικό παράγοντα για τη συµµετοχή τους (70,6%). 

Σ’ αυτό το πλαίσιο µπορούµε να ισχυριστούµε πως η ανάγκη τους για σχετική 

ενηµέρωση ήταν εµφανής. Ο τοµέας της ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών στο πεδίο της 

αυτοαξιολόγησης επισηµαίνεται σε πρόσφατες έρευνες ως καταλυτικός για την 

εφαρµογή της σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της διαδικασίας (Swaffield & MacBeath, 

2006; Plowright, 2007; Vanhoof et al., 2009; Bangs & MacBeath, 2012; Karagiorgi et 

al., 2015), καθώς οδηγεί το εκπαιδευτικό προσωπικό σε αυξηµένα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης στη συνολική συµµετοχή τους. Οι περισσότερες υποστηρίζουν πως δεν 

προηγήθηκε ενηµέρωση και από το µικρότερο ποσοστό που έκριναν πως ενηµερώθηκαν 

σχετικά, το µεγαλύτερο ποσοστό δεν την θεωρεί επαρκή. Άλλωστε, σύµφωνα µε τα 

ευρήµατά µας, το βάρος µίας τόσο απαιτητικής καθοδήγησης σε παιδαγωγικό και 

επιστηµονικό επίπεδο, το επωµίστηκαν οι προϊσταµένες και όχι ένας οργανωµένος και 

υποστηρικτικός φορέας. Τη σηµασία της ενηµέρωσης και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών συναντάµε στους O’ Brien et al. (2015), καθώς η ενηµέρωση περιορίζει 

σε µεγάλο βαθµό την ανησυχία τους για τη διαθεσιµότητα χρόνου για τη συστηµατική 

συµµετοχή τους στη διαδικασία. 

Σχετικά µε το 4ο ερευνητικό ερώτηµα και το αν η αυτοαξιολόγηση διαµορφώνει 

συνθήκες αναβάθµισης τους εκπαιδευτικού σε συνάρτηση µε την βελτίωση της σχολικής 

µονάδας, βλέπουµε από την έρευνά µας ότι η  ανατροφοδότηση ως στοιχείο προώθησης 

της γνώσης  συναντάται ερευνητικά ως δοµικό στοιχείο τη µάθησης κατά τη διαδικασία 

της αυτοαξιολόγησης (Swaffield & MacBeath, 2006; MacBeath 2007). Ένα σηµαντικό 

ποσοστό των νηπιαγωγών παρουσιάζει την ανατροφοδότηση του έργου τους ως έναν 

από τους σηµαντικούς παράγοντες θετικής επιρροής για τη συµµετοχή τους στην 

αυτοαξιολόγηση (Γράφηµα 22), κάτι που επισηµαίνεται και στις δηλώσεις τους στη 

ανοιχτή ερώτηση, όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η θετική στάση των 

υποκειµένων στην έρευνά µας, για την ανατροφοδότηση του έργου τους επαληθεύεται 

µε το εύρηµά µας για την άποψή τους σχετικά µε την ανάγκη µίας συνολικής εικόνας 

του σχολείου τους, άποψη στην οποία συµφωνούν οι περισσότερες ερωτώµενες. Στην 

ίδια κατεύθυνση κινείται και η θέση τους για την καλύτερη ανταπόκριση στα 

καθήκοντά τους όταν λειτουργούν συνεργατικά, καθώς συµφωνούν σε υψηλό ποσοστό 

µε αυτή τη δήλωση σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Αυτές οι συνεργατικές 

σχέσεις εξυπηρετούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επίλυση προβληµάτων και 

την αυτοµόρφωση, καθώς οι ενέργειές τους στοχεύουν στη βελτίωση (Swaffield & 
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MacBeath, 2006; Plowright, 2007; MacBeath, 2008; Bangs & MacBeath, 2012; 

Swaffield, 2015). Αυτό επαληθεύεται από το εύρηµά µας που δείχνει πως για ένα 

σηµαντικό ποσοστό η βελτίωση της σχολικής µονάδας είναι θετικός παράγοντας για τη 

συµµετοχή τους στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Από την άποψη αυτή, 

το εκπαιδευτικό έργο τους ενισχύεται µε την καταγραφή και αποτίµηση των στοιχείων 

λειτουργίας της σχολικής µονάδας που υπηρετούν. Αν και κατά τον Παπακωνσταντίνου 

(2005) µία τέτοια προσέγγιση ελλοχεύει διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού κι 

όχι βελτίωσης της σχολικής µονάδας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψή τους για τη µη συµβολή της αυτοαξιολόγησης 

στη βελτίωση του κλίµατος του σχολείου. Με µικρή διαφορά υπερτερεί η θέση των 

νηπιαγωγών που δεν εκτιµούν ότι λειτουργεί η αυτοαξιολόγηση ενισχυτικά στη 

βελτίωση του σχολικού κλίµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν, επίσης, οι δηλώσεις 

τους στο ποιοτικό µέρος της έρευνας που εντοπίζονται δυσκολίες συνεργασίας και 

κοινού σκοπού. Συγκεκριµένα, η εστίαση του προβληµατισµού τους έγκειται στη σχέση 

προϊσταµένης και λοιπού διδακτικού προσωπικού, τη µεταξύ τους συνεργασία και το 

δίπολο κοινός σκοπός- προσωπικές προσδοκίες. Η σχολική ηγεσία διαδραµατίζει 

πρωταρχικό ρόλο στη θετική έκβαση ανάπτυξης και υλοποίησης προγραµµάτων 

αυτοαξιολόγησης, σύµφωνα µε τα διεθνή ερευνητικά πορίσµατα (Swaffield & 

MacBeath, 2006; Plowright, 2007; Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015). Κυρίως η 

προσανατολισµένη στη µάθηση και την ανατροφοδότηση διαµορφώνοντας το σχολείο 

έναν οργανισµό πολιτισµικής κουλτούρας σε έναν επαγγελµατικό διάλογο (Plowright, 

2007; Swaffield, 2015) εντός σχολικού πλαισίου αλλά και εκτός σε ευρύτερο εθνικό 

πλαίσιο. Παρ’ όλο που είδαµε σε προηγούµενο εύρηµα της έρευνας ότι συνεπικουρεί 

στην καταγραφή των δεδοµένων για τη βελτίωση του σχολείου και του έργου τους και 

ενισχύει τις δηµοκρατικές διαδικασίες στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 

εν τούτοις, δεν εκτιµούν ότι λειτουργεί βελτιωτικά στο εσωτερικό κλίµα του σχολείου. 

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης, πως ενώ θεωρούν ότι αναβαθµίζεται ο ρόλος τους και 

επιζητούν περισσότερη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, εν τούτοις δεν αισθάνονται 

ότι αναπτύσσονται επαγγελµατικά. Αντιθέτως, έρευνες στο διεθνή χώρο εµφανίζουν την 

αυτοαξιολόγηση ως µία διαδικασία που συµβάλλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών  (Μπαγάκης, 2005; MacBeath, 2008; Schildkamp et al., 2009). 

Για ένα σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος της έρευνας η αυτοαξιολόγηση δεν 

τους οδηγεί σε διαδικασίες επιµόρφωσης. Ενδιαφέρον, επίσης, προκαλεί ότι για την 

πλειοψηφία των υποκειµένων η αυτοαξιολόγηση δεν ενισχύει τη βελτίωση των 
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µαθητικών επιτευγµάτων. Σύµφωνα µε διεθνή ερευνητικά αποτελέσµατα και στο 

γενικότερο πλαίσιο της βελτίωσης του σχολείου, οι µαθητικές επιδόσεις, αποτελούν 

βασικό άξονα στον παραπάνω τοµέα. Όµως, δεν συναντάται πάντα η θετική συµβολή 

της αυτοαξιολόγησης µε τη βελτίωσή τους, καθώς εντοπίζονται αντιφατικά πορίσµατα 

σε σχετικές µελέτες. Υπό το πρίσµα αυτό η αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού 

δεν συναρτάται µε τις µαθητικές επιδόσεις. 

Στο 5ο ερευνητικό ερώτηµα αναφορικά µε το κατά πόσο η έλλειψη 

εµπιστοσύνης σε ρυθµιστικούς κανόνες «από πάνω προς τα κάτω» σηµατοδοτούν την 

ανάγκη αλλαγής εκπαιδευτικής πολιτικής, η έρευνα έδειξε ότι η υποχρεωτική εφαρµογή 

της αυτοαξιολόγησης µε συνέπεια τον ενδοιασµό της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 

όλη διαδικασία, επιβεβαιώνεται και µε την συντριπτική πλειοψηφία (90,8%) να δηλώνει 

πως αυξάνεται το άγχος τους υπό αυτές τις καταστάσεις. Εύρηµα που συνάδει µε 

πορίσµατα διεθνών ερευνών (Hofman et al., 2008; MacBeath, 2008; Hall & Noyes, 

2009; Karagiorgi et al., 2015). Ασφαλώς, εάν λάβουµε υπόψη µας ότι συµφωνούν µε τη 

σύνδεση της αυτοαξιολόγησης µε την ατοµική αξιολόγησή τους, όπως προαναφέραµε, 

τότε επικεντρώνεται εµφανώς η συναισθηµατική διακύµανσή τους στην αποτίµηση του 

έργου τους όπως συναντάµε και σε σχετικές διεθνείς έρευνες. Το Π.∆. 152/13 έδωσε 

άλλη διάσταση στον ήδη προβληµατισµό τους. Η παράλληλη ισχύ του µε την ήδη 

επιβεβληµένη εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης, µετέτρεψε το περιεχόµενο και τη 

φιλοσοφία του προγράµµατος σε διαδικασία «καθηκοντολογίου», αποτιµώντας µε 

κριτήρια «από πάνω προς τα κάτω/top-down» την ποιότητα της παροχής του 

εκπαιδευτικού έργου και όχι σε πρακτική εκ των έσω για ένα σχολείο που µαθαίνει 

(Μπαγάκης κ.ά. 2007) µε τάση τη βελτίωσή του (McNamara et al., 2011, Janssens & 

Amelsvoort, 2008; Hofman et al., 2008). Η µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατος της 

παρούσας έρευνας, τείνει προς την επιφύλαξή τους έναντι τέτοιων πρακτικών, καθώς 

συµφωνούν ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης του τρόπου εφαρµογής «από πάνω προς τα 

κάτω» ήταν ένας αρνητικός παράγοντας να συµµετάσχουν στην αυτοαξιολογική 

διαδικασία. Η σηµασία που δίνεται στην έλλειψη εµπιστοσύνης στις top – down 

πρακτικές του υπουργείου, επισηµαίνεται και από τα στοιχεία των ποιοτικών δεδοµένων 

της υφιστάµενης ερευνητικής µελέτης στην ανοιχτή ερώτηση, που εστιάζουν στο εν 

λόγω ζήτηµα. Η προβληµατική για τις top – down διαδικασίες σε σχέση µε τις bottom 

up στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης και όχι µόνο, βρίσκεται στο κέντρο της 

εκπαιδευτικής έρευνας καθώς απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσµο και διχάζει φορείς και 
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θεσµούς της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο (Croxford et al., 

2009; Hopkins et al., 2014). Κατά τους Hofman et al. (2008) υπό αυτό το κλίµα το 

διδακτικό προσωπικό καταβάλλεται από άγχος, καθώς επωµίζεται επιπλέον εργασία 

εξαιτίας των εξωτερικών πιέσεων για βελτιωµένες σχολικές επιδόσεις. Σε αυτό το 

σηµείο ο παράγοντας χρόνος καθορίζει αναπόφευκτα την όλη δράση τους και την 

αποτελεσµατικότητα της (Hall & Noyes, 2009; Vázquez & Gairín 2014; Karagiorgi et 

al, 2015; O’ Brien et al., 2015). Κατά τους O’ Brien et al. (2015) η εξοικονόµηση 

χρόνου αποτελεί σηµαντική δυσκολία συµµετοχής σε µία τέτοια διαδικασία. Στην ίδια 

άποψη κυµαίνεται και η πλειοψηφία των υποκειµένων της έρευνας που δηλώνουν ότι 

δεν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο της 

αυτοαξιολόγησης πλην του αναλυτικού προγράµµατος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σηµαντικό εκτιµάται το εύρηµά µας, σύµφωνα µε το 

οποίο, σε επίσης µεγάλο ποσοστό, η άποψή τους για την αγνόηση των προβληµατισµών 

τους από τους ιθύνοντες κρίνεται ως αρνητικός παράγοντας για τη συµµετοχή τους. Όλα 

αυτά τα δεδοµένα παραθέτουν την αντίθετη στάση τους για την υποχρεωτική εφαρµογή 

της. Άλλωστε η σύµφωνη γνώµη του 76,2% για ανάγκη αλλαγής της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ως έναν θετικό παράγοντα συµµετοχής, ναι µεν σκιαγραφεί την 

δυσανασχέτησή τους για επιβεβληµένες πρακτικές, καταδεικνύει δε την επιθυµία τους 

για δράσεις βασισµένες στο σχολείο, ως συνέπεια δηµοκρατικών διαδικασιών και όχι 

νοµοθετικών διατάξεων υπό τη µορφή κυρώσεων.  

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατά µας για την υποχρεωτική διάσταση της 

αυτοαξιολόγησης και τη βεβιασµένη εφαρµογή της σε συνάρτηση µε την ανάγκη τους 

για να ακουστούν οι απόψεις τους (Plowright, 2007; MacBeath, 2008; Hall & Noyes, 

2009) διακριβώσαµε την επιφυλακτική στάση τους σε όλο αυτό το πλέγµα ενεργειών 

που κλήθηκαν να ανταποκριθούν. Γίνεται αντιληπτό πως η επιφυλακτικότητα µε την 

έλλειψη εµπιστοσύνης (Swaffield, 2015) σε αυτά τα συστήµατα συγκεντρωτικού τύπου, 

οδηγεί σε άγχος και άρνηση ενόψει της όποιας αποτίµησης του παραγόµενου έργου 

τους. Κάτω από τέτοιες ασταθείς συνθήκες νοµοθετικών ρυθµίσεων και στρατηγικών η 

επιρροή των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στις 

κατευθυντήριες γραµµές δράσης του κλάδου. Λαµβάνοντας άλλοτε ρόλο συνεργατικό κι 

άλλοτε αντιπαραθετικό απέναντι σε ανάλογες πρακτικές (Hall & Noyes, 2009; Bangs & 

MacBeath, 2012). Στην έρευνά µας τονίζεται σε υψηλό ποσοστό (Πίνακας 3), η 

επίδραση των εκπροσώπων ως ένας σηµαντικός παράγοντας στην αρνητική στάση τους 

για συµµετοχή στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης . 
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5.2.  Προτάσεις 

 
Μία διερεύνηση σε πρακτικές και τοµείς της διαδικασίας σε επίπεδο σχολείου 

αλλά και φορέων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής θα αποσαφήνιζε ζητήµατα για τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση µε τις στρατηγικές και τις διαδικασίες των 

κέντρων λήψης αποφάσεων, εφόσον η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης βρίσκεται σε 

υβριδικό στάδιο στη χώρα µας και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αποκτήσει σχετική 

εµπειρία. 

Προς αυτή την κατεύθυνση και βάσει των συµπερασµάτων προτείνονται τα εξής:  

• ∆ιερεύνηση των αξιών και στάσεων των εκπαιδευτικών για την επιµόρφωση και 

την επαγγελµατική ανάπτυξή τους σε τοµείς του προγράµµατος. Θα υπάρχει η 

δυνατότητα αποσαφήνισης των λόγων συµµετοχής τους και του τρόπου 

συνεργασίας µε προοπτική την επιµορφωτική αναβάθµιση τους και την 

επαγγελµατική ανάπτυξη τους. 

• Περισσότερη µελέτη σε µεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη συνεργασία και την 

αλληλεπίδρασή τους κατά τη συµµετοχή τους σε συλλογικές δράσεις.  

• Καταγραφή των απόψεών τους για τους τοµείς που θα µπορούσαν να κρίνουν 

ότι υπόκεινται σε αξιολογική διαδικασία βάσει των πεπραγµένων τους στην 

τελική έκθεση του σχολείου τους. 

• Μελέτη των διαδικασιών που πιστεύουν ότι δηµιουργούνται πρότυπα και 

κατασκευάζονται ταυτότητες. Μία περαιτέρω διερεύνηση του βαθµού επιρροής 

της υλοποίησης της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης π.χ. στις συνεργατικές 

σχέσεις τους εντός και εκτός σχολείου, στην αξιοποίηση της τελικής έκθεσης 

κ.α.,  θα βοηθούσε στην επισήµανση της παραγωγής και αναπαραγωγής ρόλων 

µέσα από το συµβολικό έλεγχο που πραγµατώνεται από τους αρµόδιους φορείς 

και θεσµούς. 

• Συγκριτική µελέτη των προγραµµάτων σπουδών µε τις σχετικές εγκύκλιους του 

διοικητικού πλαισίου. Θα ήταν ενδιαφέρον να εντοπιστούν τα πεδία βελτίωσης 

των σχολικών µονάδων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, έτσι όπως 

εκπαιδεύονται οι φοιτητές στο πανεπιστήµιο και ο τρόπος διοχέτευσης αυτών 

των πεδίων από την διοικητική δοµή µέσω νοµοθετικών διατάξεων.  

• ∆ιερεύνηση των πεδίων που αποτελούν το πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο 

των σχολικών µονάδων αναδεικνύοντας τοµείς της διαφορετικότητάς τους. 



 118 

Μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης θα µπορούσαν να εντοπιστούν 

και να µελετηθούν τα στοιχεία εκείνα που διαµορφώνουν τα πολιτιστικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε σχολείου που τα διαφοροποιεί µεταξύ τους. 

• Περισσότερη διερεύνηση των παραµέτρων για ζητήµατα συναισθηµατικού 

τύπου των εκπαιδευτικών µέσα από ρυθµιστικές πρακτικές των σχολείων και 

των εµπλεκόµενων φορέων. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισµό των ζητηµάτων 

που επιφορτίζουν συναισθηµατικά τους εκπαιδευτικούς, αυξάνοντας το άγχος 

τους και την επιφυλακτικότητά τους, όταν καλούνται να εφαρµόσουν την 

αυτοαξιολόγηση µε πιεστικές κατευθυντήριες γραµµές της προϊσταµένης αρχής.  

• Έµφαση στους παράγοντες που διαµορφώνουν συνθήκες σχετικής σχολικής 

κουλτούρας καταγραφής και αποτίµησης των δεδοµένων του σχολείου. 

• Εµβάθυνση σε λόγους για την έλλειψη χρόνου υλοποίησης σε νηπιαγωγείο 

συγκριτικά µε το ευέλικτο αναλυτικό πρόγραµµά του. 

• ∆ιερεύνηση των οµάδων ευθύνης για το σχεδιασµό και την ευθύνη εφαρµογής 

του προγράµµατος της αυτοαξιολόγησης. Είναι ενδιαφέρον να ερευνηθούν ποιοι 

αποτελούν την οµάδα υποστήριξης προς τα σχολεία για την εφαρµογή της 

Α.Ε.Ε. σε τοµείς όπως π.χ. ενηµέρωσης,  ως ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στο 

υπουργείο και το σχολείο, προκειµένου να αποσαφηνιστούν σε βάθος οι λόγοι 

επιτυχούς ή ανεπιτυχούς έκβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 

Συνοδευτική Επιστολή 

 

Αγαπητοί/τές συνάδελφοι/σες, 

Σας  στέλνω προς συµπλήρωση ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελεί µέρος της 
ερευνητικής µου εργασίας - διπλωµατικής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του 
Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, µε θέµα «Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και 
Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συµβατικές και e-Μορφές)» και σας ευχαριστώ θερµά για 
την πολύτιµη βοήθειά σας. 

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Κινούµαι τόσο στο πλαίσιο της 
δεοντολογίας µιας εκπαιδευτικής έρευνας εξασφαλίζοντας την ανωνυµία ως έγκυρο 
στοιχείο της (πραγµατικό δείγµα) όσο και στο σεβασµό µου προς όλους/όλες σας για 
την πολύτιµη βοήθειά σας. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι στη διάθεσή σας µετά την επεξεργασία των 
στοιχείων. 

 Το ερωτηµατολόγιο είναι σε ηλεκτρονική φόρµα. 
Ο σύνδεσµος για τη  φόρµα είναι:  
https://docs.google.com/forms/d/1fLcYSpQ41NjiTwHfZR4ToHBbHhhtVwcZJPqVQ8v
I7gE/viewform?usp=send_form 

Με εκτίµηση 

 

 Αργύτη Ιωάννα 

(µεταπτυχιακή φοιτήτρια) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις 

 

Αγαπητοί/τές συνάδελφοι/σες, 

Σε προηγούµενη επικοινωνία µας σας έστειλα προς συµπλήρωση 
ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελεί µέρος της ερευνητικής µου εργασίας - 
διπλωµατικής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε θέµα 
«Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση 
Εκπαίδευση (Συµβατικές και e-Μορφές)» και σας ευχαριστώ θερµά για την πολύτιµη 
βοήθειά σας. 

Επειδή όµως κάποιες συναδέλφισσες µε ενηµέρωσαν ότι αντιµετώπισαν πρόβληµα 
στην υποβολή του ερωτηµατολογίου, σας ξαναστέλνω το σύνδεσµο για τη φόρµα 
διευκρινίζοντας τα εξής:  

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Όταν το συµπληρώσετε και πατήσετε 
υποβολή (κατά την υποβολή κλείνει η φόρµα), τα στοιχεία αποθηκεύονται σε excel 
χωρίς να φαίνεται από πού έχει συµπληρωθεί (φυσικά ούτε στο e-mail µου υπάρχει 
απαντητική ενέργεια). Κινούµαι τόσο στο πλαίσιο της δεοντολογίας µιας 
εκπαιδευτικής έρευνας εξασφαλίζοντας την ανωνυµία ως έγκυρο στοιχείο της 
(πραγµατικό δείγµα) όσο και στο σεβασµό µου προς όλους/όλες σας για την πολύτιµη 
βοήθειά σας. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι στη διάθεσή σας µετά την επεξεργασία των 
στοιχείων. 

 Το ερωτηµατολόγιο είναι σε ηλεκτρονική φόρµα. 
Ο σύνδεσµος για τη  φόρµα είναι:  
https://docs.google.com/forms/d/1fLcYSpQ41NjiTwHfZR4ToHBbHhhtVwcZJPqVQ8v
I7gE/viewform?usp=send_form 

 

 Σηµ.:Σε περίπτωση που κατά την υποβολή διαπιστώσετε ότι δεν έκλεισε η φόρµα σας 
παρακαλώ να προσπαθήσετε ξανά  και σας ζητώ συγγνώµη για την όποια ταλαιπωρία. 

Με εκτίµηση 

 

 Αργύτη Ιωάννα 

(µεταπτυχιακή φοιτήτρια) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(Συµπληρώνεται από Νηπιαγωγούς)  

Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι ανώνυµο και στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης µε στόχο τη 
βελτίωση των σχολικών µονάδων στο πλαίσιο  επιστηµονικής έρευνας σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Σας παρακαλώ  να σηµειώσετε µε ένα √ την απάντηση που σας 
αντιπροσωπεύει περισσότερο ή αν χρειάζεται συµπληρώστε την απάντησή σας.  Ηµεροµηνία 
συµπλήρωσης:  ….../….../…..... 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.ΦΥΛΟ:   Άνδρας              Γυναίκα  

2. ΗΛΙΚΙΑ: 20-30         30-40             40-50           50-60   

3. ΝΟΜΟΣ: …………….. 

4. ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  1-7      8-14      15-21     22-28        29-35   

5. ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:   Ναι         Όχι  

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ (<1999)   ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ( 2000-9999)  

ΑΣΤΙΚΗ (>9999)            

7. ΣΠΟΥ∆ΕΣ: Άλλο πτυχίο ΑΕΙ        Μεταπτυχιακό       ∆ιδακτορικό  

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

8. Κρίνετε απαραίτητη τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας;  

      Ναι               Όχι   

9. Αν ΝΑΙ, σε ποιο βαθµό  από τους παρακάτω τοµείς πιστεύετε  ότι συµβάλλει; 

Τοµείς συµβολής της αυτοαξιολόγησης 
Καθόλου  Λίγο Πολύ Πάρα 

Πολύ 

Α. Στην ανάδειξη των ισχυρών σηµείων της σχολικής   
    µονάδας 

    

Β. Στην επισήµανση αδυναµιών της σχολικής µονάδας     

Γ. Στην ενίσχυση δηµοκρατικών διαδικασιών στο σχολείο     

∆. Στην αναβάθµιση του ρόλου των εκπαιδευτικών     

Ε. Στη βελτίωση του κλίµατος της σχολικής µονάδας     

Ζ. Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού     

Η.  Στη συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς    
    (δήµοι, κ.α)  

    

Θ. Στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά     

Ι. Σε άλλο /ποιο; (αναφέρετε) ................................................  
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10. Συµµετείχατε στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης µε :  
 
    ∆ική σας συναίνεση      Με ανάθεση από την Προϊσταµένη   

11. Προηγήθηκε ενηµέρωση για τον τρόπο εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης ; Ναι  

  Όχι   

 

11.α. Αν ΝΑΙ, από πού3 ;  

     από την Σχολική Σύµβουλο;     από το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης;       από την 

Προϊσταµένη;         

     από άλλον;    (αναφέρετε)....................................………………… 

 

11.β. Πόσο επαρκής ήταν η ενηµέρωσή σας; 

        Καθόλου         Λίγο          Πολύ         Πάρα πολύ         

 

12. Θεωρείτε ότι η τελική έκθεση αποτυπώνει την πραγµατική εικόνα του 

Νηπιαγωγείου;   

      Καθόλου      Λίγο        Πολύ       Πάρα πολύ          

 

13. Πόσο συµφωνείτε µε τους παρακάτω παράγοντες  για συµµετοχή στην   

      αυτοαξιολόγηση; 

Θεωρείτε ότι επηρεάζουν αρνητικά οι παρακάτω 
παράγοντες; 

συµφωνώ 
πολύ 

συµφωνώ διαφωνώ διαφωνώ 
πολύ 

Α.. Η υποχρεωτικότητα από το υπουργείο   
       

    

Β. Η έλλειψη οργανωµένης ενηµέρωσης      

Γ. Η βεβιασµένη εφαρµογή της      

∆. Η επίδραση των εκπροσώπων των   
    εκπαιδευτικών  

    

Ε. Η αγνόηση των προβληµατισµών  των  
    εκπαιδευτικών από τους  ιθύνοντες  

    

ΣΤ. Η ενδεχόµενη σύνδεση µε την αξιολόγηση  
       του εκπαιδευτικού  

    

                                                 
 
3 Μπορείτε να δηλώσετε παραπάνω από µία απάντηση. 
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Ζ. Η έλλειψη εµπιστοσύνης για τον τρόπο  
    εφαρµογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης  
    «από πάνω προς τα κάτω»  

    

Η. Άλλο (αναφέρετε)................................................ 

 

14. Πόσο συµφωνείτε µε τους παρακάτω παράγοντες  για συµµετοχή στην  

      αυτοαξιολόγηση; 

 

Θεωρείτε ότι επηρεάζουν θετικά οι παρακάτω 

παράγοντες; 

συµφωνώ  
απόλυτα 

συµφωνώ διαφωνώ ∆ιαφωνώ 
 έντονα 

Α. Η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου του   
     εκπαιδευτικού  

    

Β. Η ύπαρξη σχετικής κουλτούρας     

Γ. Η βελτίωση της σχολικής µονάδας µου      

∆. Η ανάγκη για µεγαλύτερη συµµετοχή στο  
    πλαίσιο αυτοαξιολόγησης  

    

Ε. Η ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής  
    πολιτικής 

    

Ζ. Άλλο (αναφέρετε)...................................................... 

 

 

 

15. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι η συµµετοχή σας σε µία τέτοια διαδικασία θα 

λειτουργήσει   

      ενισχυτικά στη βελτίωση των µαθητικών επιτευγµάτων; 
 

       Καθόλου          Λίγο          Πολύ         Πάρα πολύ       

 

  16. Σε ποιο βαθµό η έλλειψη σχετικής σχολικής κουλτούρας δυσχεραίνει τη 

συµµετοχή σας  

      στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης; 
 

   Καθόλου          Λίγο         Πολύ        Πάρα πολύ     
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17. Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε τις παρακάτω δηλώσεις για τη συµµετοχή του 

εκπαιδευτικού  στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 
 

∆ηλώσεις:  
συµφωνώ 
απόλυτα 

συµφωνώ διαφωνώ διαφωνώ 
έντονα 

Α. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις   
     του εκπαιδευτικού για την εφαρµογή στην  
     εκάστοτε σχολική µονάδα 

    

Β. Η συµµετοχή στην αυτοαξιολόγηση αυξάνει  
    το άγχος του εκπαιδευτικού κατά την συνολική   
    εκπαιδευτική διαδικασία 

    

Γ. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συµµετέχει  
    περισσότερο στις αποφάσεις του σχολείου 

    

∆. ∆εν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω  
    εκπαιδευτικές δράσεις πλην του αναλυτικού  
    προγράµµατος 

    

Ε. Συµβάλλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη του  
    εκπαιδευτικού 

    

ΣΤ. Ο εκπαιδευτικός που συµµετέχει στην   
      αυτοαξιολόγηση αντιµετωπίζεται  
      ανταγωνιστικά από τους συναδέλφους του 

    

Ζ. Ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται καλύτερα στα    
    καθήκοντά του όταν λειτουργεί συνεργατικά (σε  
    οµάδα, ανταλλαγή ιδεών, κ.α.) στο πλαίσιο της  
    αυτοαξιολόγησης 

    

Η. Έχει ανάγκη από µία συνολική εικόνα του  
     σχολείου του για την βελτιωτική πορεία του  
     εκπαιδευτικού έργου του µέσα από την  
     διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

    

Ι. Οδηγείται σε διαδικασίες επιµόρφωσης µέσω της  
   αυτοαξιολόγησης 

    

 

18. Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά µε τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

που  υλοποιήθηκε στο σχολείο σας. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Σας ευχαριστώ θερµά για το χρόνο που διαθέσατε και  

την πολύτιµη βοήθειά σας. 

Αργύτη Ιωάννα 


