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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

πινπνηψληαο κηα πνιηηηθή νηθνλνκηθνχ εμνξζνινγηζκνχ έρεη πξνβεί ζε πιήζνο 

δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθελφο αιιάδνπλ ηε ραξηνγξάθεζε ηεο εθπαίδεπζεο: 

ππνβηβαζκνί – ζπγρσλεχζεηο – θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αθεηέξνπ 

αλαηξέπνπλ θάζε νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηε δσή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία κε ζηφρν ηελ 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο γεληθφηεξα θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ εηδηθφηεξα. 

ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηεξεπλήζεθαλ κηα ζεηξά απφ 

εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδξνχλ ή φρη ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο δεθαελλέα 

ζπλεληεχμεηο πνπ ιήθζεθαλ απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε 

δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014. Γηα ηελ 

εκπεηξηθή έξεπλα επηιέρζεθε πνηνηηθή κεζνδνινγία κε εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη δηνηθεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ιακβάλνληαη ζε έλα 

επξχηεξν πλεχκα νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ θαη δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα 

ζηα ππνθείκελα. Οη ππνβηβαζκνί,   θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ε θηλεηηθφηεηα – ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο – ζεσξνχληαη φηη έρνπλ άκεζεο 

επηπηψζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν.  

Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα θαίλεηαη λα κε ζπληεινχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά ζηελ απφ-επαγγεικαηνπνίεζή ηνπο. ηνλ 

ελδερφκελν θίλδπλν απφ-επαγγεικαηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ην αλακνξθψλνπλ θαη λα βξίζθνληαη ζε 

δεκηνπξγηθφ νξγαζκφ.  
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ζνλ αθνξά ηελ επεξρφκελε αμηνιφγεζή ηνπο ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αξλεηηθή ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

θαη ζην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ππνζηεξίδνληαο φηη δελ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.   
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ABSTRACT 

 

At the maelstrom of the economic crisis, the central management of the Ministry 

of Education, because of the actualization of an economic rationalisation policy, has 

implemented a variety of managerial strategies which, on the one hand, change the 

mapping of education – demotions, coalescences, abolition of school units – and, on 

the other hand, overturn any family planning in a teacher’s life.  

The object of this thesis research rests in exploring the teachers’ perceptions 

concerning the matter of their assessment in the light of the new managerial measures 

taken by the central authority targeting the influence they exercise on their 

professionalism, in general, and on the quality of their everyday educational work, in 

particular.   

At the empirical part of the present paper, a range of questions referring to the way 

in which the managerial strategies and the teachers’ assessment affect or not the 

professionalization of teachers was investigated. The research data was collected from 

the nineteen interviews taken from permanent teachers who served at primary schools 

of the Department of Argolida during the school year 2013 – 2014. For the empirical 

research the quantitative methodology was selected, with the semi-structured 

interview as a data collection tool.  

The results of this research demonstrated that during the last years, the managerial 

strategies implemented in primary education are taken in a wider spirit of financial 

cuts and create anxiety and insecurity to the subjects. The demotions, abolitions and 

coalescences of school units and the mobility – compulsory transfers – are regarded as 

having direct impacts on teachers at a personal and professional level.  

The new managerial measures seem to contribute not to the professional 

reassurance of teachers but to their de-professionalisation. To the potential danger of 

de-professionalisation of their educational work, most teachers seem to reform it and 

find themselves in a state of creative orgasm. 

As far as their forthcoming assessment in the present economic situation is 

concerned, the majority of teachers is negative towards the way of implementation 

and the objective of the assessment, supporting that it cannot contribute to the better 

organisation of the educational system.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία (ΜΓΔ) εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πιηθφ, 

ηππηθή άηππε & απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε» ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο & 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.  

Με ην παξφλ πφλεκα επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δηνίθεζεο ζην φλνκα ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ 

επαγγεικαηνπνίεζε ή ηελ απφ-επαγγεικαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηα πιαίζηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δίδαζθαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ζε Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ 

Ννκνχ Αξγνιίδαο. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ ακέξηζηε εθηίκεζε ζην πξφζσπν ηεο Αλαπιεξψηξηαο 

θαζεγήηξηαο θ. Γέζπνηλαο Σζαθίξε, επηβιέπνπζα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη λα ηελ 

επραξηζηήζσ γηα ηελ θαζνξηζηηθή ηεο ζπκβνιή ζην παξφλ πφλεκα.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο: θ. Άλλα Σζαηζαξψλε θαη θ. Γεψξγην 

Μπαγάθε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή. Δπίζεο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο 

πνπ «άλνημαλ» ζηε ζθέςε κνπ.  

Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έιαβαλ κέξνο πξφζπκα ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ αδειθφ κνπ πνπ ζηέθνληαη 

πάληα δίπια κνπ ζαλ θχιαθεο – άγγεινη. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζχδπγφ 

κνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ 

ζην ηκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηηο κέξεο καο, ε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη επηθέξεη κηα αέλαε αιιαγή 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζηελ Διιάδα. Ζ επαγγεικαηηθή αζηάζεηα απνηεινχζε έλα 

κάιινλ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν, 

πξφζθαηα, απηφ ην θαηλφκελν επεξεάδεη θαη ην δεκφζην ηνκέα. H εθπαίδεπζε δε ζα 

κπνξνχζε λα κείλεη αιψβεηε απφ ηελ νηθνλνκηθή ιαίιαπα πνπ ζαξψλεη φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, άιισζηε, σο δσηηθφ ππνζχζηεκα ηνπ θνηλσληθν-

πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαζίζηαηαη πεδίν έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Βέβαηα, ε αλάδεημε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη 

ησξηλή αιιά ζπλππάξρεη κε ην αθαλζψδεο θαη δπζεπίιπην  δήηεκα  ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

ζηελ πξσηνβάζκηα δεκφζηα εθπαίδεπζε έρνπλ ζπληειεζηεί πξσηφγλσξεο αιιαγέο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Ζ θπβέξλεζε 

πινπνηψληαο κηα πνιηηηθή εμνηθνλφκεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ έρεη 

πξνβεί ζε πιήζνο δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθελφο αιιάδνπλ ηε ραξηνγξάθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο: ππνβηβαζκνί
1
 – ζπγρσλεχζεηο – θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

αθεηέξνπ αλαηξέπνπλ θάζε νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηε δσή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ: νηθνλνκηθέο κεηψζεηο, πεξηνξηζκέλεο απνζπάζεηο θαη κεηαζέζεηο.  

ηαρπνινγψληαο, ελδεηθηηθά, ηα δηνηθεηηθά κέηξα ζηα νπνία κεηαθξάδνληαη νη 

αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο είλαη: κεδεληθνί δηνξηζκνί γηα πξψηε θνξά κεηά ηε 

Μεηαπνιίηεπζε, ειάρηζηεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ, κεδακηλέο απνζπάζεηο θαη 

κεηαζέζεηο, κηζζνινγηθή θαζήισζε, δξακαηηθέο νηθνλνκηθέο πεξηθνπέο, 

ππνβηβαζκνί, ζπγρσλεχζεηο, θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ, θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ε «αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» σο δακφθιεηνο ζπάζε λα ζηέθεηαη απεηιεηηθά 

πάλσ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Παξάιιεια, δχν λνκνζεηήκαηα έρνπλ μεζεθψζεη 

                                                 
1
 Οη ππνβηβαζκνί ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλαθέξνληαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο νξγαληθφηεηαο ελφο 

ζρνιείνπ. Πξβι. Κεθάιαην: 5.2. Τπνβηβαζκνί – πγρσλεχζεηο – Καηαξγήζεηο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ & 

Νεπηαγσγείσλ  
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ζχειια αληηδξάζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα: ν Νφκνο 3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-

2010) ζέηεη δήηεκα θηλεηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

εκείν ηξηβήο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ ηα 

ηειεπηαία ηξηάληα δχν ρξφληα απνηειεί ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ην 1982, έηνο θαηάξγεζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή, κέρξη ην 

2013 ε πνιηηεία κέζα απφ κηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ ζέηεη ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο αιιά ζηελ πξάμε παξακέλεη ζε ζεζκηθή αρξεζία. Σν πξφζθαην Π.Γ. 

152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πιαληέηαη πάλσ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο «σο απεηιή θαη 

σο θάληαζκα» εγείξνληαο θφβν θαη αλαζθάιεηα ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ιαίιαπα 

δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.  Δχινγα, 

ινηπφλ, ηίζεηαη ην δήηεκα εάλ ζηε δίλε απηήο ηεο θαηάζηαζεο πιήηηεηαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε πνην βαζκφ θαη αλ ηειηθά ηα ιεθζέληα 

κέηξα ππεξεηνχλ ην ζηφρν ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη Beck & Young (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα 

επαγγέικαηα θαη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ αληηκεησπίζεη πξσηνθαλείο επηζέζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ απηνλνκία ηνπο, κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο φπνηαο εζηθήο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο, ηε ζρεηηθψο πξνλνκηνχρα θαηάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

ζέζε, ηε γλεζηφηεηα ησλ αμηψζεψλ ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ βαζίδεηαη 

ζε απνθιεηζηηθή θαηνρή εηδηθεπκέλεο γλψζεο. Σέηνηεο επηζέζεηο έρνπλ επηθέξεη ηε 

ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θάπνηεο θνξέο χζηεξα απφ 

άκεζε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε θαη θάπνηεο άιιεο θνξέο σο ζπλέπεηα ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο. ια απηά είραλ εκβξηζείο ζπλέπεηεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ηε γλψζε, ηνπο πειάηεο θαη ηηο νξγαλσηηθέο 

δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (Beck & Young, 

2005: 183).   

Γεδνκέλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε παξνχζα κειέηε εζηηάδεηαη ζηε 

δεκφζηα πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ αζθνχλ ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο γεληθφηεξα θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ εηδηθφηεξα.  
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Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο πξνέθπςε απφ ηελ αλαζηάησζε πνπ επέθεξαλ νη 

επηπηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εξεπλήηξηα, φληαο θαη ε ίδηα κφληκε 

δαζθάια ζε δεκνηηθφ ζρνιείν θηλήζεθε απφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ αθελφο γηαηί 

πθίζηαηαη εθ ησλ έζσ κηα επαγγεικαηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βαζκηαία νδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απφ ιεηηνπξγνχο ζε ππαιιήινπο αθεηέξνπ αληηιακβάλεηαη ηηο 

αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν πνπ 

βηψλνπλ θαζεκεξηλά νη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί ζε έλα αλαζθαιέο εξγαζηαθφ 

θιίκα. ε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζχγρξνλα αθαλζψδε δεηήκαηα πνπ δελ είραλ ηεζεί πνηέ ζην 

παξειζφλ.  

ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο πξνέθπςαλ θξίζηκα εξσηήκαηα φπσο:  

1. Πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο;    

2. Πψο επεξεάδνπλ ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα ηελ επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν;  

3. Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ή ηελ απφ-

επαγγεικαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ;  

4. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ επεξρφκελε 

αμηνιφγεζή ηνπο; Καη ζε πνην βαζκφ ε αμηνιφγεζε ζα  κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο;   

Ζ επηδίσμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ πινπνηείηαη κε ηε δηεμαγσγή 

κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ 

δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμαζθάιηζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν. Παξάιιεια, δηεξεπλάηαη αλ νη λέεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο εληζρχνπλ ηελ επαγγεικαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή δεκηνπξγνχλ 

ζπλζήθεο απφ-επαγγεικαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην λνκφ ηεο Αξγνιίδαο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί πνηνηηθή 

κεζνδνινγία κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη είλαη εθείλε ηεο ζθφπηκεο νκνηνγελνχο 

δεηγκαηνιεςίαο κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξσηψκελσλ ην θνηλφ βίσκα ησλ 
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επηπηψζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο.  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν ζεκαηηθέο. ην πξψην κέξνο 

επηρεηξείηαη ε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο.  

ην 1
ν
 θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο ππνζχζηεκα ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ ζπζηεκηθνχ πξνηχπνπ 

επηρεηξνχληαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο θξάηνπο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

ην 2
ν
 θεθάιαην αλαθέξνληαη ελλνηνινγηθέο δηαζαθήζεηο ησλ φξσλ: αμηνιφγεζε, 

έιεγρνο, αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε 

ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη κηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηηο 

ζεσξήζεηο ησλ McDonald, Ball θαη Foucault. 

ην 3
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη αλαδεηθλχνληαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ έλλνηα ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο πνπ ζεκαηνδνηεί δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ.  

ην 4
ν 

θεθάιαην αλαιχεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δχν επίπεδα: 

ηζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ πνιηηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε 

ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο έσο ην 1982 κε θπξίαξρν ζεκείν ηνλ 

επηζεσξεηηζκφ θαη απφ ην 1982 έσο ηηο κέξεο καο φπνπ πεξηγξάθεηαη ε «ζπζίθεηνο» 

πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. Παξάιιεια αλαδεηθλχνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηελ αμηνιφγεζε ζε ζεζκηθή αρξεζία γηα ηξηάληα δχν 

ρξφληα.  

ην 5
ν
 θεθάιαην θαηαγξάθνληαη δηεμνδηθά νη ζηξαηεγηθέο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη επεξέαζαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ ην εκπεηξηθφ κέξνο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία 

θεθάιαηα (6
ν
 – 7

ν
 – 8

ν
). 
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ην 6
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο, 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο 

θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ππνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηεο 

πνηνηηθήο κεζφδνπ κέζσ ηεο ρξήζεο εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Σα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο πνπ ηέζεθε 

ζηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο θαζψο θαη ζε δεηήκαηα εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη δενληνινγίαο.      

ην 7
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (αληηιήςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ) πνπ ζπιιέρηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.   

Καη ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην 8
ν 

θεθάιαην  φπνπ ζπδεηνχληαη ηα επξήκαηα, 

ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ππνβάιινληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.   
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ΜΔΡΟ I 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:  ΚΡΑΣΟ – ΓΗΟΗΚΖΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Θεσξεηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο 

 

1.1. Δηζαγσγή 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε κηα ηζηνξηθή θαη 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειψληαο έλα ππνζχζηεκα ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. ην πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο ζεψξεζεο, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

ζπζηεκηθνχ πξνηχπνπ πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δηάρπζεο ηεο εμνπζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο 

κέζα απφ ην πξφζσπν ηεο δηνίθεζεο.  

Ζ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε αθελφο σο δηαθξηηφο ηνκέαο δηνίθεζεο θαη αθεηέξνπ σο 

κέζν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αλαιχεηαη κέζα απφ ηηο 

ζεσξίεο δηνίθεζεο: ηελ θιαζηθή ζεσξία, ηε ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο θαζψο θαη ηα πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά πξφηππα δηνίθεζεο.   

 

1.2. Αλάιπζε ησλ δνκώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο σο πζηεκηθό Πξόηππν 

ηα πιαίζηα ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο
2
 ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη σο έλα 

ππνζχζηεκα ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγψληαο ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππεξζπζηήκαηνο. Δθεί αλαπηχζζνληαη ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ: 

ζρνιηθέο κνλάδεο, παλεπηζηήκηα, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ηεξαξρηθέο δνκέο 

ηθαλνπνηψληαο ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνο ην θνηλσληθφ ζχζηεκα. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηέρεη ζηξαηεγηθή ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν ππεξζχζηεκα 

αθελφο γηαηί επεξεάδεη ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ αθεηέξνπ 

                                                 
2
 Πξβι. Κεθάιαην: 1.4 «Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Θεσξηψλ Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο». 
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γηαηί ζπκβάιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ 

(Αζαλαζνχια - Ρέππα, 2008:71-72 & Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 53-54).  

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, επηρεηξείηαη αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δνκψλ ηνπ σο ζπζηεκηθνχ 

πξνηχπνπ θαη αλάδεημε ηεο εμνπζίαο πνπ ην δηαηξέρεη ζπλνιηθά κέζα απφ ηηο 

δηνηθεηηθέο δνκέο.  

Χο ζχζηεκα νξίδεηαη ζην Γεθιεξή (1986:32): «έλα εληαίν ζχλνιν πνπ απνηειείηαη 

απφ αιιειέλδεηα κέξε, απφ ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαζπλδέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο» θαη ζηνλ Κεθαιά (1986:188) «έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ κε έλα 

νξηζκέλν ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, κε ηξφπν 

ζρεκαηηζκνχ κηαο νιφηεηαο, πνπ είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ».  

ηελ ίδηα ζεψξεζε, κε βάζε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε Αζαλαζνχια – Ρέππα 

(1999: 35) ππνζηεξίδεη φηη «ην ζχζηεκα απφ ηε κηα είλαη ηκήκα ελφο κεγαιχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο, απφ ην νπνίν δηαθξίλεηαη κε έλα θαζνξηζκέλν φξην, θαη απφ ηελ άιιε, 

πεξηέρεη κέζα ηνπ άιια ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία αιιεινεπεξεάδνληαη θαη ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ζηαζεξή ηζνξξνπία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ πνπ 

ππεξεηνχλ».  

χκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ (1994: 31-32 & 1990: 17-18) ηo 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νξίδεηαη «σο έλα ζπλαθέο ζχλνιν δνκψλ πνπ έρεη ζθνπφ 

αθελφο ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε, δειαδή ηε γλσζηηθή θαη κέζα απφ απηή ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη θαηά πξνέθηαζε παξαγσγηθή αλάπηπμε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ηελ πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε, 

πνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ησλ ζρέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δνκψλ απφ ηηο 

νπνίεο πεγάδεη θαη ε εμέιημή ηνπ».  

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ, εκπεξηέρνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ έλα ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα: ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία (ζπλαθέο ζχλνιν δνκψλ) πνπ ζπλδένληαη κε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο. ην 

εζσηεξηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία ηεο πξψηεο 

χιεο (παηδηνχ) κε ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κεζφδσλ κάζεζεο (δηαδηθαζία κάζεζεο) 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ εθξνέο (απφθνηηνη). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο έρεη σο ζηφρν (ηελ πλεπκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 
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πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε) πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε 

αιιειεμάξηεζε (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 62).  

χκθσλα κε ηνλ Durand (1980:11) ελππάξρνπλ ζε απηφ νη εμήο ζεκειηψδεηο αξρέο 

ζπζηεκάησλ:  

α) ε αιιειεπίδξαζε (interaction) κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ – δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο,  

β) ε ζπλνιηθφηεηα (totality) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ 

ηεξαξρηθή δνκή,  

γ) ε νξγάλσζε (organization) ζε βαζκίδεο θαη δνκέο θαη  

δ) ε πνιππινθφηεηα (complication) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπληίζεηαη απφ πνιιά 

εηεξφθιεηα κέξε αιιεινζπλδεφκελα κε πνιιαπιέο ζπλδέζεηο αιιειεπίδξαζεο.   

H πνιππινθφηεηα απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σα θπξίαξρα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία είλαη ηα i) ζχλνξα, ii) νη εηζξνέο θαη 

iii) ε δηάξζξσζε. πγθεθξηκέλα:  

i) ηα ζχλνξα δηαρσξίδνπλ ην ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ νξηνζεηψληαο ην ρψξν 

κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

βξίζθεηαη ν θνηλσληθννηθνλνκηθφο ζρεκαηηζκφο αιιά ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ 

βξίζθνληαη ην δεκνγξαθηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη 

νηθνινγηθφ ζχζηεκα. Σα αλνηθηά απηά ζπζηήκαηα επηθνηλσλνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη αιιεινεπεξεάδνληαη.  

ii) Οη εηζξνέο: καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, πνπ απνηεινχλ εθξνή θαη πξντφλ ηνπ ίδηνπ 

ζπζηήκαηνο, άιινη εξγαδφκελνη φπσο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, νηθνλνκηθνί πφξνη, ε 

ηερλνινγία, κηα λέα κέζνδνο δηδαζθαιίαο ή κηα λέα ηερληθή κάζεζεο.  

iii) Ζ δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεη ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηά 

ηνπ. Οη δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθξηηέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

Δηδηθφηεξα: Πξνζρνιηθή αγσγή, Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, Γεπηεξνβάζκηα ηερληθή εθπαίδεπζε, Αλψηεξε εθπαίδεπζε, Αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, Γηνηθεηηθή δνκή, Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, Δπαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, Ηδησηηθή εθπαίδεπζε (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 63-66).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζεσξείηαη σο έλα δσληαλφ, αλνηθηφ ζχζηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή 
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επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελζαξξχλεη ηηο εζσηεξηθέο κεηαβνιέο 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, είλαη 

δηαπεξαηφ κε ζπλερή εηζξνή ζηνηρείσλ απφ ην πεξηβάιινλ ζην ζχζηεκα θαη ζπλερή 

εθξνή απφ ην ζχζηεκα ζην πεξηβάιινλ. Ο βαζκφο αλνηθηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην 

βαζκφ ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ην πεξηβάιινλ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 62 

& Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 72-74 & Παζηαξδήο, 2004: 28-29).   

Σν ζρνιείν, εηδηθφηεξα, σο αλνηθηφ ζχζηεκα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Δηζξνέο: νη καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, o εμνπιηζκφο, νη νηθνλνκηθνί πφξνη.  

2. Γηεξγαζία – Δπεμεξγαζία ησλ εηζξνψλ πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα ηηο 

κεηαηξέςεη ζε εθξνέο. 

3. Δθξνέο – απνηέιεζκα: παξνρή γλψζεο θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ. 

4. Πεξηβάιινλ θαη φξηα, ην ζρνιείν αιιειεπηδξά κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

5. Απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

6. ηφρνη, γεληθνί θαη θαζνιηθνί ζε φια ηα ζρνιεία πνπ ηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη εηδηθνί πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα.  

7. Τπνζπζηήκαηα, θάζε ζρνιηθή κνλάδα απνηειείηαη απφ άιια ππνζπζηήκαηα: 

καζεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, δηεπζπληηθφ δπλακηθφ θ.α. 

8. Αιιειεπίδξαζε ππνζπζηεκάησλ, ηα απνηειέζκαηα θάζε ππνζπζηήκαηνο 

επεξεάδνπλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

9. Ηεξαξρηθή δνκή: δηεπζπληήο, ππνδηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο. 

10. Οκνηφζηαζε. Ζ ηζνξξνπία ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ελδέρεηαη λα 

απνζηαζεξνπνηεζεί ιφγσ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ π.ρ. ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ πξνζσπηθνχ ή καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ε ζρνιηθή κνλάδα λα βξεζεί ζε 

αλαζηάησζε. Σν ζρνιείν, φκσο, επαλέξρεηαη ζηνλ θαλνληθφ ηνπ ξπζκφ αλάινγα κε 

ην βαζκφ εηνηκφηεηαο πνπ δηαζέηεη κέρξη λα επηηεπρζεί ε νκνηφζηαζε (Αζαλαζνχια – 

Ρέππα, 2008: 72-74 & Παζηαξδήο, 2004: 28-29).    

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ειέγρεηαη, δηεπζχλεηαη θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ 

θξαηηθή εμνπζία κέζα απφ ην πξνζσπείν ηεο δηνίθεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε εμνπζία 

απαληάηαη ζε φιεο ηηο δνκέο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλεπψο θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά εθθξάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηε 
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δχλακε πνπ ηεο παξέρεηαη γηα λα επηβιεζεί. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο εμνπζίαο πνπ δηαπεξλνχλ φιεο ηηο δνκέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ θξάηνπο.  

 

1.3. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμνπζίαο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηξαηεγηθή ζέζε θαηέρεη ε 

δηνίθεζε πνπ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ 

Πνπιαληδά (1985:158) ε εμνπζία δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηε δηνίθεζε κε ηε 

κνξθή ηεο πνιηηηθήο – θξαηηθήο εμνπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο 

δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηα θέληξα εμνπζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

δνκέο – ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ θεληξηθή εμνπζία επηβάιιεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ην ζεζκφ 

ηνπ ζρνιείνπ, o νπνίνο ζπλαξζξψλεηαη ζηηο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηεξαξρηθή δνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιχλεη ηελ επηβνιή ηεο βνχιεζεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη 

ζπλεπψο θαη ηεο ηδενινγίαο ηεο. Ζ χπαξμε ησλ θέληξσλ εμνπζίαο ζην ζχλνιν ηεο 

ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αιιεινεμαξηψληαη νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε εμνπζία ελππάξρεη ζε φια ηα επίπεδα ελφο ζπζηήκαηνο (Πνπιαληδάο 1985: 

159).  

Χο εθ ηνχηνπ, ην ζηνηρείν ηεο εμνπζίαο δηαηξέρεη φιε ηελ ηεξαξρία απφ ηελ πξψηε 

βαζκίδα: ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έσο ηελ πην πςειή: ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο.   

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε εμνπζία δξα ηεξαξρηθά επεξεάδνληαο φιεο ηηο 

δνκέο. χκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ (1994: 72-79) αλαθέξνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο ηεο εμνπζίαο.   

Δηδηθφηεξα:  

1. H επίδξαζε ή ε επηξξνή, φηαλ ε εμνπζία δε ζέιεη λα εμαλαγθάζεη άκεζα ηηο 

δνκέο λα ππαθνχζνπλ ζηα θειεχζκαηά ηεο αιιά έκκεζα πξνζπαζεί κέζα απφ νδεγίεο 

θαη δηεπθξηλίζεηο λα εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο φπνπ ηα ππνθείκελα ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ.  
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2. Ζ επηβνιή ή ε θαηαζηνιή εθθξάδεηαη κέζα απφ ζεζκνχο, λφκνπο θαη 

εγθπθιίνπο πνπ ζπληάζζνληαη θαη εθδίδνληαη απφ ηελ εμνπζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο.  

3. Ζ πεηζαξρία εθαξκφδεηαη αθελφο φηαλ ε εμνπζία παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξεη ηελ ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ φηαλ νη δνκέο 

θαη ηα ππνθείκελα εμνπζίαο δελ ππαθνχνπλ ζην πιαίζην πνπ επηβάιιεηαη κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη απνθιίζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ 

θαλφλσλ.  

4.  Ζ επεμεξγαζία – δηεξγαζία, πεξηγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε
3
, γίλεηαη θαηαλνεηή σο κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
4
 πνπ εμειίζζεηαη δηαρξνληθά κε 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία θαη πξνθαζνξηζκέλν πεξηερφκελν, ζεζκνζεηείηαη θαη 

επηβάιιεηαη απφ ηελ εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ηδενινγία εκπιέθεη 

ηελ εμνπζία δηαηξέρνληαο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θαζνξίδνληαο απνθαζηζηηθά 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

αθνινπζεί ην καζεηή πνπ εηζέξρεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε εμεξρφκελνο λα 

είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

5. Ο έιεγρνο πνπ αζθείηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα δηαηεξεί ηε δνκή ηνπ θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ.  

6. Οη εθξνέο, νη απφθνηηνη φισλ ησλ δνκψλ κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηηο εηζξνέο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε ε εμάξηεζε ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ είλαη ακθίδξνκε. Ζ ηζνξξνπία ηεο δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα εμαξηάηαη απφ ηελ ηζνξξνπία ζηε ξνή 

αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα θαη απφ ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε 

δήηεζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Σν ζηνηρείν ηεο εμνπζίαο δξα βειηησηηθά γηα ηελ 

επηηπρία ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα παξάδεηγκα 

αμηνινγεί ηηο εηζξνέο – ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – θαη ηνπο επηκνξθψλεη.    

                                                 
3
 Πξβι. Κεθ. 1.2 «Αλάιπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο πζηεκηθφ 

Πξφηππν» 
4
 Ννείηαη σο ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ηε 

λνεηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.  
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7. Ζ επαλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ. 

ηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ επαλέξρνληαη σο 

εηζξνέο ζην ζχζηεκα κεηαβάιινληαο ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ εμνπζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνβαίλεη ζε αιιαγέο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε 

ζηφρν λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφ θαη λα πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά (1984:191) ε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην θξάηνο. Σν θξάηνο απνηειεί φξγαλν ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο αιιά ιφγσ ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαη ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ έρεη 

πνιπάξηζκνπο θφκβνπο εμνπζίαο πνπ θάλνπλ νξαηή ηε βνχιεζε ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο. Ο ξφινο ηεο εμνπζίαο, είηε σο δηαρεηξηζηήο ηνπ θξάηνπο, είηε σο θέληξν 

κεηαβίβαζεο ηεο βνχιεζεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, είηε σο κέζν επηβνιήο ηεο 

βνχιεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, σο δηαθξηηφο 

ηνκέαο ηεο Γηνίθεζεο, θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζεσξίεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε κηα θιαζηθή ηαμηλφκεζε πνπ δηαθξίλεη ηηο πεξηφδνπο ρξνλνινγηθά. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θιαζηθή πεξίνδν ή ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κε 

ηελ επηθξάηεζε ηνπ θιαζηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ πξνηχπνπ δηνίθεζεο, ηελ 

λενθιαζηθή πεξίνδν ή ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κε θπξίαξρν ην πξφηππν ησλ 

αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ηελ πεξίνδν ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ή ηε ζεσξία ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ θπξηαξρία λα επηθεληξψλεηαη ζην ζπζηεκηθφ 

πξφηππν θαη ηε ζχγρξνλε πεξίνδν φπνπ εκθαλίδνληαη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε 

Γηνίθεζε φπσο ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο κε θπξίαξρα ηα πνιηηηθά θαη ηα 

πνιηηηζκηθά πξφηππα.     

 

1.4. Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Θεσξηώλ Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα εκθαλίδεηαη ε δηνίθεζε σο επηζηήκε, φκσο, σο 

ιεηηνπξγία είλαη ζχκθπηε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο. Ο Πιάησλαο ζηελ «Πνιηηεία» θαη ζηνπο «Νφκνπο» πεξηγξάθεη ηνπο 

θαλφλεο ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο ηεο πφιεο, αλαθέξνληαο πνιιά ζηνηρεία ηεο 

δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, ν Αξηζηνηέιεο ζηα «Πνιηηηθά» αλαπηχζζεη ηε δηάθξηζε ησλ 
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εμνπζηψλ ελψ ν Ξελνθψληαο ζηνλ «Οηθνλνκηθφ» αλαθέξεη φηη ε δηνίθεζε είλαη 

επηζηήκε θαη ηέρλε.   

ηνλ Κνκθνχθην αλαθέξνληαη ηδέεο γηα ηελ έληηκε δηνίθεζε, ην θχξνο θαη ην 

ραξαθηήξα  ηνπ θπβεξλήηε. Παξάιιεια, ζε θείκελα ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ, ησλ 

Βαβπισλίσλ ζπλαληψληαη δεηήκαηα δηαρείξηζεο θνηλψλ ππνζέζεσλ θαη ζε θείκελα 

ηεο Βπδαληηλήο θαη Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο αλαθέξνληαη ζέκαηα δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο θαη δηθαίνπ. (Αλδξένπ – Παπαθσλζηαληίλνπ, 1990: 36 & Αλδξένπ – 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 92 & Αζαλαζνχια – Ρέππα,  2008: 31). Κνηλή 

ζπληζηακέλε ησλ παξαπάλσ ζπγγξαθέσλ είλαη φηη ε δηνίθεζε απνηειεί κηα αλαγθαία 

θαη ινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ζηφρν ηελ επεκεξία ηνπ.  

Ο Stoner (1998 νπ. αλαθ. ζην Κακπνπξίδεο, 2002:13) ζεσξεί φηη δηνίθεζε είλαη ε 

ηέρλε λα επηηπραίλεηο ζηφρνπο κέζα απφ αλζξψπνπο. Με ηελ επξεία έλλνηα, ε 

δηνίθεζε πεξηιακβάλεη: ηελ επηινγή θαηεπζχλζεσλ θαη ζηφρσλ, ην ζρεδηαζκφ ηεο 

επίηεπμεο ζηφρσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ – αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ρξφλνο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ – κε απνηέιεζκα ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλεηφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν, ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαη ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ (Κακπνπξίδεο, 2002: 13-14).  

Ο φξνο εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, εηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ζε εθείλν ηνλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

κέζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

(Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 14-15).  

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θακία δελ ραξαθηεξίδεηαη σο απφιπηε πνπ ζα επηιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Παξαθάησ, αλαθέξεηαη κηα ζπλνπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεσξηψλ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

H θιαζηθή ζεσξία ή επηζηεκνληθνχ management ή γξαθεηνθξαηηθή ζεσξία 

(scientific management) (1900-1930) δηακνξθψζεθε απφ ηηο απφςεηο ησλ κεραληθψλ 

Taylor θαη Fayol θαη ησλ ζπλερηζηψλ ηνπο: Urwick, Gayatt, Max Weber. Ζ θιαζηθή 

ζεσξία παξνπζηάδεη δχν κνληέια δηνίθεζεο: ην θιαζηθφ θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ. Σν 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν είλαη εκπινπηηζκέλν απφ ηηο απφςεηο ηεο θνηλσληνινγηθήο 
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ζεψξεζεο ηνπ M. Weber γηα ηε γξαθεηνθξαηία ππφ ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθά αλαγθαίαο 

θαη ινγηθήο εμέιημεο ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ πξνο ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 45-47 & 1999: 

31).  

 Πνιιέο θνξέο ζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα ε γξαθεηνθξαηία γίλεηαη 

απηνζθνπφο κε απνηέιεζκα νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο λα είλαη ππνδεέζηεξνη. Ζ 

γξαθεηνθξαηία επεξέαζε ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ κε δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο ζε 

πνιιέο εθπαηδεπηηθέο πεξηφδνπο αιιά ε θιαζηθή θαη ε γξαθεηνθξαηηθή ζεσξία 

εθαξκφζηεθε θαηά θφξνλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ Δπφπηε θαη ηνπ Δπηζεσξεηή. 

χκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ (1994) ε θιαζηθή ζεσξία επεξέαζε ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγψληαο ην θιαζηθφ ζρνιείν φπνπ 

ν άλζξσπνο ζεσξείηαη έλα αδξαλέο εξγαιείν πνπ πξαγκαηνπνηεί θαιά θαζνξηζκέλεο 

εξγαζίεο ε αηηηνιφγεζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη ζεκαληηθή αθνχ ε ιεηηνπξγία ηνπο 

γίλεηαη ηεξαξρηθά. (νπ. αλαθ. ζην Αλδξένπ – Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 130).  

ηηο κέξεο καο, ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ, αθνχ ε γξαθεηνθξαηία ζεσξείηαη ηαπηφζεκε κε ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ ηππνιαηξία, ηελ θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο, ηεο αζάθεηαο 

θαη ηεο πνιπλνκίαο. Eλ θαηαθιείδη αθαηάιιειε γηα ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθαξκνγή πην επέιηθησλ δηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ 

(Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 53-54). 

Ζ λενθιαζηθή ζεσξία δηνίθεζεο ή ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ (human 

relations approach) (1930-1950) αλαπηχρζεθε σο αληίπνδαο ζηελ θιαζηθή ζεσξία, 

επεξεάζηεθε απφ ηηο επηζηήκεο ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Φπρνινγίαο θαη δέρηεθε 

επίδξαζε απφ ην θίλεκα ζπκπεξηθνξηζκνχ ηνπ Skinner (Παζηαξδήο, 2004: 7).  

H ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ δηακνξθψζεθε απφ ηηο απφςεηο ηεο 

θνηλσληθήο θηινζφθνπ M. P. Follet θαη ηνπ ςπρνιφγνπ E. Mayo θαη ησλ νπαδψλ ηνπο 

φπσο: Barnard, Simon, McGregor, Maslow, Argyris θ.α. Οη κειέηεο ηνπο είραλ σο 

θέληξν ελδηαθέξνληνο: ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη σο αληηθείκελν 

κειέηεο: ηηο έλλνηεο ησλ αλαγθψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο απηψλ ησλ αλαγθψλ, ησλ 

θηλήηξσλ, ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ηεο εγεζίαο, ηεο παξψζεζεο θ.α. πνπ δίλνπλ 

κηα λέα δπλακηθή ζηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. Κεληξηθφο άμνλάο ηνπο 

είλαη ε απφδνζε βαξχηεηαο αθελφο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ 
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επηρείξεζε θαη αθεηέξνπ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε απηή (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 55-61 & Παζηαξδήο, 2004: 7-9). 

ηελ Διιάδα, ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ήηαλ πξνζθνιιεκέλε ζηηο αξρέο ηεο 

θιαζηθήο ζεσξίαο γηα πνιιά ρξφληα, φκσο ε θνηλσληθή πίεζε γηα αιιαγή, ε 

απνζπγθέληξσζε θαη απνθέληξσζε ησλ πφισλ εμνπζίαο, ε πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο 

ζην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ κέζα απφ ζεζκηθέο 

αιιαγέο θαη παξεκβάζεηο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο είραλ σο 

απνηέιεζκα ην θιαζηθφ κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο λα ηξνπνπνηεζεί παίξλνληαο 

ζηνηρεία απφ ηε ζρνιή ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 1999:33). 

Σν ζχζηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο άιιαμε κε απνηέιεζκα ηα ζρνιεία 

δηαηεξψληαο ελ κέξεη ηε γξαθεηνθξαηηθή ηνπο δνκή λα γίλνπλ αλνηρηά ζπζηήκαηα 

φπνπ νη ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δνκή ηεο εμνπζίαο ηνπο (Αζαλαζνχια – 

Ρέππα, 2008: 61-62). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία δεκηνχξγεζε ην ζρνιείν ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ φπνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ (1994) ν άλζξσπνο ζεσξείηαη σο θνηλσληθφ νλ 

πνπ δεη νκαδηθά ή ζε πνιχπινθεο νξγαλψζεηο φπνπ νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

θαη ηα θίλεηξα γίλνληαη ζεκαληηθά (νπ. αλαθ. ζην Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1994: 130). Οη ηδέεο ηεο ζρνιήο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ην 

ζχζηεκα ηεο λέαο αγσγήο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνξξίπηνληαο ην απηαξρηθφ ζηπι 

εγεζίαο πηνζέηεζαλ έλα ζηπι εγεζίαο επηθεληξσκέλν ζηνλ άλζξσπν ελψ ην ζχζηεκα 

απφ δαζθαινθεληξηθφ βαζκηαία γίλεηαη καζεηνθεληξηθφ.  

H ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ή ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο
5
 (1950-1980),   

εθπξφζσπνο ζεσξείηαη ν T. Parsons (1951) εθθξαζηήο ηεο δνκνιεηηνπξγηθήο 

ζεσξίαο, εθιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ζαλ έλα ζχζηεκα δνκψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

επίπεδα. Tν ζεζκηθφ επίπεδν αθνξά ηε ζεζκνζέηεζε θαη εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηεο νξγάλσζεο, ην δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

νξγάλσζεο θαη ην ηερληθφ επίπεδν πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

                                                 
5
 Πξβι. Κεθάιαην 1.2. «Αλάιπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

πζηεκηθφ Πξφηππν». Ζ ζέζε ηεο ζπζηεκηθήο ζεψξεζεο απνηππψλεηαη απφ ηελ Αζαλαζνχια – Ρέππα 

(1999: 35) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην ζχζηεκα απφ ηε κηα είλαη ηκήκα ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο, απφ 

ην νπνίν δηαθξίλεηαη κε έλα θαζνξηζκέλν φξην, θαη απφ ηελ άιιε, πεξηέρεη κέζα ηνπ άιια 

ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία αιιεινεπεξεάδνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηαζεξή ηζνξξνπία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ πνπ ππεξεηνχλ.  
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πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1994: 100 & Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 63). 

Ζ έκθαζε ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα δίλεηαη ζηε ζπλαίλεζε, ζηε ζπλνρή θαη φρη 

ζηε ζχγθξνπζε ελψ θπξηαξρεί ε ζέζε φηη ε θνηλσληθή δνκή θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή 

δξάζε ζε κεγάιν βαζκφ. H ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγν νη ζθνπνί ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη έρνπλ εμέρνπζα ζεκαζία αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έκςπρνπ πιηθνχ ηνπ 

(Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 63-64 & Παζηαξδήο, 2004: 24-25). 

Κάζε ζχζηεκα ππάξρεη ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, έρεη θαζνξηζκέλα φξηα, 

πνπ αλ θαη δελ είλαη απφιπηα ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια ζπζηήκαηα, δεκηνπξγεί έλα 

θιίκα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ, πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ φζα ζηνηρεία βξίζθνληαη έμσ απφ ην ζχζηεκα. ε θάζε ζχζηεκα 

ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ (Εαβιαλφο, 

1984:32)  

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία ζεσξεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έλα ππνζχζηεκα ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε πεξηβάιινλ, πνπ ηνπ 

δεκηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν επξχηεξν ππεξζχζηεκα
6
 (Αζαλαζνχια - Ρέππα, 2008: 

72 & Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 53-54). Κιεηζηφ νλνκάδεηαη εθείλν ην 

ζχζηεκα πνπ δελ αληαιιάζεη ζηνηρεία ζε κεγάιν βαζκφ κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. 

Σα θιεηζηά ζπζηήκαηα είλαη ζηαηηθά, νξηνζεηεκέλα κε έληνλε ηάζε λα αληηζηέθνληαη 

ζηε δηαπεξαηφηεηα. Ζ αληαιιαγή ζηνηρείσλ αλάκεζα ζην ζχζηεκα θαη ζην 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη κεραληζκνί αιιειεπίδξαζεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο: ηζνξξνπία, ζηαζεξή θαηάζηαζε ή αλαηξνθνδφηεζε (Αζαλαζνχια – 

Ρέππα, 1999: 36-37).  

Σν ζρνιείν σο ππνζχζηεκα  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαιιάζζεηαη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη φζν πην κεγάιε ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηηο εμσηεξηθέο νκάδεο 

ηφζν πην «αλνηθηφ» ζεσξείηαη. Χο αλνηθηφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη βηψζηκν ζην 

κέιινλ (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 72).  

                                                 
6
 Πξβι. Κεθάιαην 1.2. «Αλάιπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

πζηεκηθφ Πξφηππν». 
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Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη, ίζσο, ε πην δηαδεδνκέλε ζεσξία ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο αθνχ είλαη ε πξψηε ζεσξία πνπ ζπλδπάδεη ηελ νξγαληθή 

ζέζε κε ην άηνκν πνπ ηελ θαηέρεη. Ζ ζπκπεξηθνξά ζηνπο νξγαληζκνχο εμαξηάηαη απφ 

ηηο γξαθεηνθξαηηθέο πξνζδνθίεο, ηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ηα θίλεηξα θαη, αθφκα, είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ αλεπίζεκσλ επαθψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ζηνηρεία 

απηά ζπλζέηνπλ φιε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ελαξκφληζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ θαζηζηά ην ζχζηεκα ιεηηνπξγήζηκν θαη ηα άηνκα εξγάδνληαη ζε απηφ κε βάζε 

ηε ινγηθή, ηελ απηνγλσζία, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

(Παζηαξδήο, 2004: 36).   

Οη ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Πνιηηηζκηθά 

Πξφηππα Γηνίθεζεο, Πνιηηηθά Πξφηππα Γηνίθεζεο (1980 σο ζήκεξα) ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηνηρεία ηφζν απφ ηηο θιαζηθέο ζεσξίεο φζν απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ βαζηθή ζέζε ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο
7
 είλαη φηη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε 

ζεσξείηαη απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο, ηφζν ζηε ζρνιηθή κνλάδα φζν θαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ελ γέλεη. Δηδηθφηεξα, ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη 

φινη κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη ζην πιαίζην ησλ 

ζπζηεκάησλ (ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε) θαη ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε 

ζπιινγηθή εξγαζία, ζηηο λέεο ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλερή βειηίσζε θαη 

πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 75-80). 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο είλαη ε «πνηφηεηα» θαη ν «πειάηεο – ρξήζηεο» ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

πξνζέγγηζε πνπ νξίδεη «ηνλ πειάηε ή ηνλ θαηαλαισηή ζην επίθεληξν». Οη «πειάηεο» 

ηεο εθπαίδεπζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο «εζσηεξηθνί» θαη «εμσηεξηθνί». 

«Δζσηεξηθνί» λννχληαη νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

«Δμσηεξηθνί» ζεσξνχληαη νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο, ε θπβέξλεζε θαη ε 

θνηλσλία, ελ γέλεη. Καζέλαο ηνπο έρεη ζεκαληηθέο πξνζδνθίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

                                                 

7
 ηα 1980 εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο απνηειψληαο ηνλ ππξήλα κηαο νξγαλσκέλεο ζθέςεο 

γηα ηε δηνίθεζε κε παηέξα ηνλ Δ. Deming θαη ζπλερηζηέο ηνπο Juran θαη Grosby. Αθεηεξία ζηάζεθε ην 

«νηθνλνκηθφ ζαχκα» πνπ ζπληειέζηεθε ζηε κεηαπνιεκηθή Ηαπσλία χζηεξα απφ ηα κέηξα πνπ έιαβε ν 

Δ. Deming σο δηαρεηξηζηήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Βαζηθή ηνπ ζέζε ήηαλ φηη ηα άηνκα απνηεινχλ ηελ 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην management επζχλεηαη γηα θάζε απνηπρία 

ζην ζχζηεκα (Blankstein, 1999: 4-5 νπ. αλαθ. ζην Βαβνπξάθε, Ενπγαλέιε, νθνχ & Κνχηξα 2008: 

27-35).     
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ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Κάζε 

αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή ζηελ ηάμε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

αιιειεπίδξαζε πξνκεζεπηή – πειάηε. Ζ ηάμε – καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί – κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο «πξνκεζεπηήο» πνπ παξάγεη έλα πξντφλ, ηε γλψζε. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηάμεο σο ζχλνιν απφ εκπιεθφκελα κέξε δίλεη έκθαζε ζηε 

ζπλεξγαζία θαη φρη ζηνλ αληαγσληζκφ (Βαβνπξάθε θαη ζπλ., 2008: 31-32).       

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα γλψξηζε κεγάιε επηηπρία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα πηνζεηήζεη ηε ζχλδεζε ηεο 

πνηφηεηαο κε ηελ αμηνιφγεζε εγθξίλνληαο ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε κε βάζε ηνλ «νδεγφ ησλ ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο» (Δ.Δ. 

1997). πληάρζεθε ην πξψην επξσπατθφ έγγξαθν (Δ.Δ. 2001)
8
 γηα ηελ ζχγθιηζε ησλ 

εζληθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ κε 

βάζε 16 δείθηεο πνηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη ζχγθξηζή ηνπο κε ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σα 

πηινηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο νδήγεζε πνιιέο ρψξεο ζηε ςήθηζε ζρεηηθψλ λφκσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ Διιάδα ςήθηζε ην λφκν 2525/1997 (ΦΔΚ 188/23-9-

1997).
9
 Δπίζεο, ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα απφ ηα 

δηαθπβεχκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2020.
10

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ην πνιηηηζκηθφ πξφηππν ή πξφηππν θνπιηνχξαο θέξδηζε ηηο 

εληππψζεηο ηνλίδνληαο ηελ θνπιηνχξα ησλ νξγαληζκψλ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λέα ηάζε γηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ κέζα ζην ρψξν ησλ αμηψλ ησλ κειψλ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Bush (1995) 

ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) εζηηάδνπλ ζηηο αμίεο θαη 

ζηα πηζηεχσ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη β) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηειεηνπξγίεο 

απνηεινχλ ην επίθεληξν ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ. Σα ζχκβνια είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο θάζε νξγαληζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπκβνιίδεηαη είηε 

πξνθνξηθά, κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, είηε απφ ηελ εζηκνηππηθή ζπκπεξηθνξά, 

ηειεηέο, θαλφλεο, είηε νπηηθά, κέζα απφ κλεκεία, νηθφζεκα, εκθάληζε (Bush, 1995: 

131-134).   

                                                 
8
Αλαθηήζεθε απφ: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11049_el.htm 
9
 Νφκνο 2525/1997 (ΦΔΚ 188/23-9-1997), άξζξν 8, παξ. 1. 

10
 ηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» αλαθηήζεθε απφ: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-

2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11049_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm


 32 

Κάζε ζρνιηθή κνλάδα έρεη ηε δηθή ηεο θνπιηνχξα πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο 

θπξίαξρεο αμίεο, πηζηεχσ, θαλφλεο θαη θάζε θπξίαξρε θνπιηνχξα έρεη ηα δηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρσξίδνπλ ηε κηα ζρνιηθή κνλάδα απφ ηελ άιιε δίλνληάο ηεο 

κηα κνλαδηθφηεηα (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 85).   

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιά ζρνιεία ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα 

θνπιηνχξαο. Ζ θνπιηνχξα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνπο ζηφρνπο 

ηεο. ηαλ νη ζηφρνη θαη νη αμίεο είλαη ζηαζεξέο ε ζρνιηθή κνλάδα ζα δηαηεξήζεη 

αθελφο ηε ζπλνρή ηεο θαη αθεηέξνπ ζα δεκηνπξγεζεί κηα ηζρπξή θνπιηνχξα. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη θεληξηθέο θχξηεο αμίεο λα θαζνξίδνπλ ην φξακα ηνπ 

ζρνιείνπ. Σν φξακα απνηππψλεηαη ζηε δηαηχπσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

ελ ζπλερεία νδεγεί ζε λένπο ζηφρνπο (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 88-89). 

 Ζ ζεψξεζε ηνπ πνιηηηθνχ πξνηχπνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηαλνκή θαη δηαρείξηζε 

ηεο δχλακεο θαη εμνπζίαο κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ κέζα απφ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο ππφ-νκάδεο. ην πνιηηηθφ πξφηππν, 

ε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ πξνθχπηεη κέζα απφ δηαπξαγκάηεπζε αλάκεζα ζε 

αληηηηζέκελεο νκάδεο κέζα απφ ηελ νπνία δηακνξθψλνληαη νη γξακκέο εμνπζίαο. Οη 

ζθνπνί ππάξρνπλ πεξηζζφηεξν ζην επίπεδν ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ παξά ζην 

επίπεδν ηεο νξγάλσζεο θαη νη ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη πνιχπινθεο. 

Ο δηεπζπληήο – εγέηεο ιεηηνπξγεί ζην πξφηππν ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο. πλεπψο 

ν ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη δηηηφο, αθνχ ν δηεπζπληήο αθελφο ζπκκεηέρεη ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο σο δηαθξηηφο πφινο θαη αθεηέξνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία γηα λα 

δηακνξθσζεί ε θαιχηεξε πνιηηηθή (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008: 89-91). 

  Δπηρεηξψληαο έλα ζπλνπηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ δηνίθεζεο, 

παξαηεξείηαη φηη νη θεληξηθέο ηδέεο ησλ ζεσξηψλ πξννξίδνληαλ γηα ην ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά εθαξκφζηεθαλ θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. πρλά απαληψληαη 

ζηηο ζεσξίεο νη έλλνηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ γηα 

επίηεπμε ζηφρσλ, νη νπνίεο, αλ θαη έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο ζηελ νηθνλνκία, έρνπλ 

πεδίν εθαξκνγήο θαη ζηελ εθπαίδεπζε.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ελλνηνινγηθή δηαζάθεζε φξσλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αξλεηηθά 

θνξηηζκέλε έλλνηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα, ζπλεπψο θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

απνζαθήληζή ηεο. Παξνκνίσο, ε «αμηνιφγεζε» σο επξχηεξνο φξνο θαη ε 
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αληηδηαζηνιή ηεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ε «αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε» 

θαη ε «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» απνηεινχλ φξνπο φπνπ επηρεηξείηαη ε 

ελλνηνινγηθή απνζαθήληζή ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ: Δλλνηνινγηθέο 

Γηαζαθήζεηο 

  

2.1. Δηζαγσγή 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ πνιινχο 

παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ελδηαθέξνλ απνξξέεη αθελφο 

απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο σο εξγαιείν αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

αθεηέξνπ απφ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε παξνρή θηλήηξσλ γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη, αξρηθά, νη ελλνηνινγηθέο 

απνζαθελίζεηο ησλ φξσλ: αμηνιφγεζε, έιεγρνο, αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Παξνπζηάδεηαη, χζηεξα, κηα θνηλσληνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηηο ζεσξήζεηο ησλ 

McDonald, Ball θαη Foucault.   

 

2.2. Δλλνηνινγηθέο δηαζαθήζεηο ησλ όξσλ: έιεγρνο, αμηνιόγεζε θαη 

αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη νηθεία ζηα άηνκα γηαηί ζηελ θαζεκεξηλή δσή δηαηζζεηηθά ή 

ζθφπηκα αμηνινγνχλ ελέξγεηεο, θαηαζηάζεηο, πξφζσπα, ππεξεζίεο. Ο Ardoino (1993: 

1) θάλεη ιφγν γηα απζφξκεηεο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη θαηαιήγνπλ ζηε δηαηχπσζε θξίζεσλ. Κάζε άλζξσπνο 

απφ πνιχ λεαξή ειηθία κέζα απφ ηε βησκέλε εκπεηξία ηνπ καζαίλεη λα δηαθξίλεη 

εθείλν πνπ ηνπ είλαη αξεζηφ ή αδηάθνξν. Αξγφηεξα, ζπκβαίλνπλ εμεδεηεκέλεο 

επεμεξγαζίεο κε βάζε ηελ αηζζεηηθή, ην ήζνο, ηελ επηζηεκνζχλε, αιιά φιν ην εχξνο 

ησλ ππνθεηκεληθψλ δηεξγαζηψλ εγγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην αλαθνξάο.  

ηελ εθπαίδεπζε, ν φξνο «αμηνιφγεζε» έρεη θνξηηζηεί κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν 

θαη θαηαθπξσηηθφ ραξαθηήξα ιφγσ ηνπ επηζεσξεηηζκνχ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

αμηνιφγεζεο σο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Δπξψπε φπνπ 
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δηαθεθξηκέλνη ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο, ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία απφ ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Δπηρεηξψληαο λα νξηζηεί ε έλλνηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν γεληθφο νξηζκφο ηνπ Scriven (1991:139 νπ. αλαθ. 

ζην Καξαιήο, 2008: 3) «αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ελφο 

αληηθεηκέλνπ». Ζ αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπζηεκαηηθή αιιεινπρία ελεξγεηψλ κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη φρη κηα εκπεηξηθή ή 

δηαηζζεηηθή δηαηχπσζε άπνςεο ή θξίζεο (Καξαιήο, 2008: 3-4).  

Πην θάησ επηρεηξείηαη, ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ φξσλ: έιεγρνο, 

αμηνιφγεζε, αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζνχλ νη ιεπηέο ελλνηνινγηθέο απνρξψζεηο 

ησλ φξσλ.    

Πνιιέο θνξέο, ιαλζαζκέλα ε αμηνιφγεζε ηαπηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ή αληίζηξνθα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, αιιά 

ζπκπιεξσκαηηθά απαξαίηεηνπο. ην επφκελν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε 

επηζηεκνινγηθή δηάθξηζε ηεο αμηνιφγεζεο έλαληη ηνπ ειέγρνπ.   

 

2.2.1. Γηάθξηζε ειέγρνπ – αμηνιόγεζεο 

πσο αλαθέξεη ν Ardoino (1993), νη έλλνηεο «έιεγρνο» θαη «αμηνιφγεζε» 

απνηεινχλ εθδνρέο ηεο θξηηηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη δχν ινγηθέο δελ 

αιιειεπηθαιχπηνληαη αιιά απνδεηθλχνληαη αλαγθαίεο. Ο έιεγρνο πξνζδηνξίδεηαη σο 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε, ζηα πιαίζηα ελφο εξγαιεηαθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία δηαδηθαζίεο κε αιιεινπρία θαη ζχληνκε δηάξθεηα κε ζηφρν λα επηηεπρζεί ε 

ζπκκφξθσζε ή ε ηαχηηζε αλάκεζα ζηα παξαηεξνχκελα θαηλφκελα θαη ηεο λφξκαο. Ο 

έιεγρνο δελ εκπεξηέρεη ηελ αμηνιφγεζε. Αληίζεηα, ε αμηνιφγεζε εκπεξηέρεη ηνλ 

έιεγρν κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ λνήκαηνο ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα αλαθνξάο. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο έγθεηηαη ζηνλ «ηξφπν ζέαζεο» ηνπ 

αληηθεηκέλνπ παξά ζηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ζηηο θιίκαθεο κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  (Ardoino, 1993: 5-6).   

Οη έλλνηεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο βξίζθνληαη ζε ζρέζε δηπνιηθφηεηαο 

αθνχ απνηεινχλ δηαθξηηέο πξαθηηθέο. Ο έιεγρνο σο δηαδηθαζία έρεη σο ζηφρν ηε 

ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο ελφο κνληέινπ αλαθνξάο κε άιια αληαγσληζηηθά 
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θαηλφκελα, ζπλεπψο, ν έιεγρνο ζηεξίδεηαη ζηε ζπλνρή θαη ζηελ νκνηνγέλεηα. 

Αληίζεηα, ε αμηνιφγεζε ηίζεηαη κε φξνπο ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ ζπλάδνληαο 

κε λνεκαηηθέο εξσηήζεηο. Ο έιεγρνο ζηέθεηαη πάλσ ζε θαηαζθεπαζκέλνπο 

κεραληζκνχο ελψ ε αμηνιφγεζε αληηπξνζσπεχεη κηα δηεξγαζία (Ardoino & Berger, 

1986: 120-127 νπ. αλαθ. ζην Bonniol & Vial, 2004:272-273).  

 Μηα ζπζηεκαηηθή επηζηεκνινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο αθνξνχλ νη κεηαβιεηέο ρψξνπ / ρξφλνπ.  

i) Ο έιεγρνο είλαη επηθεληξσκέλνο ζε έλα ρψξν σο βάζε κέηξεζεο θαη 

ηνπνζεηείηαη εθηφο ρξφλνπ θαηά ηε ζπληέιεζή ηνπ, ελψ ε αμηνιφγεζε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε έλα ηζηνξηθφ θαη ρξνληθφ «βίσκα» επεηδή απνηειεί κηα δηεξγαζία. 

ii)     Γεχηεξν ζηνηρείν αλαθνξάο εζηηάδεη φηη ν έιεγρνο πξνέξρεηαη απφ εθείλν 

πνπ εμεγεί θαη εθείλν πνπ εμεγείηαη κε ζθνπφ λα ζέζεη ζε ηζρχ ηε δηαθάλεηα ελψ ε 

αμηνιφγεζε ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδν εκπιεθφκελνπ. Ζ αμηνιφγεζε απνηειείηαη απφ 

έλα θφζκν λνήκαηνο θαη εκπινθήο πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ηελ επεμεγεκαηηθφηεηα θαη 

ηε δηαθάλεηα, ελψ ν έιεγρνο απνηειείηαη απφ έλα θφζκν απζηεξφηεηαο θαη 

ινγνδφηεζεο. 

 Οη Ardoino & Berger (1986: 120-127) εληνπίδνπλ ηξεηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο 

επηζηεκνινγηθήο δηάθξηζεο κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο.  

i) Αξρηθά, ν έιεγρνο, σο εμσηεξηθή πξάμε, εληάζζεηαη ζε κηα ζεηηθή 

επηζηεκνινγία πνπ θαηαιήγεη ζην ίδην αθξηβψο απνηέιεζκα απέλαληη ζηηο ίδηεο 

θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, ε αμηνιφγεζε δελ θάλεη νηθνλνκία ζηελ αμηνιφγεζε επεηδή 

θέξεη ην βάξνο ηνπ λνήκαηνο είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ππνθεηκέλνπ, ελφο αηφκνπ 

πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ρσξίο λα κεηαβάιιεη ηελ αμηνιφγεζε.  

ii) Γεδνκέλεο απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ν έιεγρνο αληηπξνζσπεχεη έλα ζρέδην 

νινθιεξσκέλν. ηελ εμηδαληθεπκέλε ηνπ κνξθή ειέγρεη ηα πάληα (παλνπηηζκφο) κε 

ζηφρν κηα νινθιεξσηηθή ζπκκφξθσζε ηνπ ππφ έιεγρν αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ θψδηθα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κνληέιν. Ζ αμηνιφγεζε, απφ ηελ άιιε, ζπληζηά κηα αηέξκνλε 

δηεξγαζία, ηκεκαηηθή δεδνκέλνπ φηη ην λφεκα ακθηζβεηείηαη ζπλερψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θάζε θαηάζηαζεο. 

iii) Δλ θαηαθιείδη, ν έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηε κέηξεζε ησλ απνθιίζεσλ θαη ησλ 

κεηαβνιψλ αλάκεζα ζε έλα αλαθεξφκελν θαη έλα ζηαζεξφ. Ζ αμηνιφγεζε, αληίζεηα, 

αλαθνξηθά κε εθείλα πνπ ζέηεη ε εξψηεζε ηνπ λνήκαηνο, ζπλίζηαηαη ζην λα παξάγεη, 
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λα θαηαζθεπάδεη, λα δεκηνπξγεί έλα αλαθέξνλ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή αλαθέξεηαη ζε 

απηφ (νπ. αλαθ. ζην Bonniol & Vial, 2004: 378-380).   

 χκθσλα κε ηνπο Ardoino & Berger (1986: 120-127), ε επηζηεκνινγία ηεο 

αμηνιφγεζεο έρεη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο. Ο έιεγρνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ζπλφινπ απφ ηερληθέο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζνπλ. Ζ αμηνιφγεζε, 

αληίζεηα, έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή αλαθεξφλησλ θαη ζπλάδεη κε κηα 

εξγαζία εκπινθήο, ρξήδεη ελφο αμηνινγεηή πνπ ιφγσ ηεο ζεζκηθήο ηνπ ζέζεο, 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηα ππάξρνληα ζπκθέξνληαη θαη παηρλίδηα. Ζ αμηνιφγεζε 

αληηπξνζσπεχεη κηα εξγαζία ηεο θαληαζίαο αθνχ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ 

αλαθέξνληα πνπ δελ είλαη δνζκέλα a priori (νπ. αλαθ. ζην Bonniol & Vial, 2004: 

382).   

ην επφκελν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε λνεκαηνδφηεζε θαη ε απνζαθήληζε ησλ 

φξσλ:  «αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε» θαη «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» ή 

«αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

                   

2.2.2. Ζ αμηνιόγεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ ή ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ : Ζ ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε 

Ο Γεκεηξφπνπινο (2002) νξίδεη ηελ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε σο 

ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δηεξγαζίεο, ζπζηήκαηα, 

κέζα, απνηειέζκαηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ εθηηκψληαη κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, κέζα θαη ζθνπνχο. ηελ ίδηα πξνβιεκαηηθή, ν Μπνπδάθεο 

(2001) ζεσξεί φηη ε αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

νξγαλσκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηίκεζε θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε αληηκεησπίδεηαη σο κνριφο βειηίσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκβάιινληαο ζηε δηεξεχλεζε ηεο γλψζεο γηα ην 

επηηεινχκελν έξγν ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα (Καζζσηάθεο, 2003). Μέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο πξνσζνχληαη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ελζαξξχλνληαη νη πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ 
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θαη εζληθφ επίπεδν κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα νξζνινγηθή 

ιήςε εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ (νινκψλ, 1999).  

πλεπψο, ε αμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθή δηεξγαζία ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκεχεη ζηνλ εληνπηζκφ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ: εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζρνιηθή κνλάδα, παξαγφκελν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, πξφγξακκα ζπνπδψλ. εκαληηθφ ζηνηρείν θάζε αμηνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ην αληηθείκελν: ηη ή πνηνλ πξνηίζεηαη λα αμηνινγήζεη θαη ην 

ππνθείκελν: πνηνο ή πνηνη ζα αμηνινγήζνπλ, κε πνηα θξηηήξηα θαη πνηα ζρέζε έρνπλ 

κε ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008: 115-116 ζην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην). Καηαδεηθλχεηαη, απφ ηα παξαπάλσ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ζε θάζε πηπρή ηεο εθπαίδεπζεο.  

Παξαηεξψληαο ην ιφγν ζηα λνκνζεηήκαηα απφ ην 1982 κέρξη ζήκεξα, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη αλαθέξεηαη ν φξνο «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» ή «ηνπ 

έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ». ηελ θαζηέξσζε ηνπ φξνπ βνήζεζε ην γεγνλφο ηεο 

απνθπγήο αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ φξσλ φπσο «αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» ελψ 

ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην πξντφλ άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. ε λνκνζεηηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ, 

(1993:21) ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιηθνχ ζεζκνχ ππεξηνλίδνληαο ηε δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ο φξνο «εθπαηδεπηηθφ έξγν» εκθαλίδεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε κηα 

πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

ππφζρνληαλ ν λφκνο 1566/1985
11

 (ΦΔΚ 167/30-9-1985) κε ηίηιν «Γνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο 

λφκνο 2525/1997
12

 (ΦΔΚ 188/23-9-1997) ηηηινθνξείηαη «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε 

ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

                                                 
11

 ην λφκν 1566/1985, (ΦΔΚ 167/30-9-1985), θεθ. Γ΄, άξζξν 11, ππνθεθάιαην Γ΄ «Καζήθνληα» 

αλαθέξεηαη φηη «ν δηεπζπληήο είλαη ηδίσο ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ …κεηέρεη 

επίζεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο».  
12

 Νφκνο 2525/1997, (ΦΔΚ 188/23-9-1997), ην άξζξν 8 επηγξάθεηαη «Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» ζηελ παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «Ωο αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λνείηαη ε δηαδηθαζία 

απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη 

ησλ ζηφρσλ ηεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία».  
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έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο λφκνο 2986/2002
13

 (ΦΔΚ 24/13-2-2002) ηηηινθνξείηαη 

«Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Αληίζεηα, ν πξφζθαηνο λφκνο 

3848/2010
14

 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) πνπ έρεη σο ηίηιν «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» δελ έζημε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

ε ζεζκηθφ επίπεδν επηρεηξήζεθε ε απφθξπςε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έλλνηα «εθπαηδεπηηθφ έξγν». Σελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζε ε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ φξνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν.   

χκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ (1993: 19-20) ην «εθπαηδεπηηθφ έξγν» 

νξίδεηαη σο «ην απνηέιεζκα, ην πξντφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελαζρφιεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο σο ζεζκνχ». Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θαηαλνείηαη σο 

έξγν πνπ επηηειείηαη ζε επάιιεια επίπεδα: i) ζε επίπεδν καθξναλάιπζεο ηε ζεζκηθή 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα σο απνηέιεζκα ζπλνιηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ii) ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο σο απνηέιεζκα 

νξγαλσκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη iii) ζε επίπεδν ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο σο απνηέιεζκα ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

σο πξντφλ εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο. Με άιια ιφγηα, ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν είλαη ην απνηέιεζκα ζπληνληζκέλσλ παξαγφλησλ ζε πξνζδηνξηζκέλα ρξνληθά 

πιαίζηα πνπ ελαξκνλίδνληαη γηα ηε ζεζκηθή πξαγκάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.   

                                                 
13

 Νφκνο 2986/2002, (ΦΔΚ 24/13-2-2002), ην άξζξν 4 επηγξάθεηαη «Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ» ζηελ παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε 

θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο. Με ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επηδηψθεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο κέζα ζηελ ηάμε, ε 

πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε 

άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ηαρχηεξε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε αξηηφηεξε δηνίθεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

απνηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο».   
14

 Νφκνο 3848/2010, (ΦΔΚ 71/19-5-2010), θεθ. Γ΄ «Θέκαηα ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη 

αμηνιφγεζεο», άξζξν 32 «Πξνγξακκαηηζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα δξάζεο θαη ηελ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ελψ ζηελ παξ. 7 αλαθέξεηαη φηη «Σελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο».  
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Αλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πξνθχπηεη απφ κηα ζπλερψο αλαδηαηαζζφκελε 

εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ρσξηθά θαη ρξνληθά, ζπλαξζξψλεηαη 

γχξσ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά: απζεληηθφηεηα, ζπλζεηφηεηα θαη ζρεηηθφηεηα, 

θαζηζηψληαο ην κνλαδηθφ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993: 27-28). 

ε άιιε νπηηθή ν Μπαιάζθαο (1992 νπ. αλαθ. ζην Υαξαθφπνπινο, 1998:35) 

ζεσξεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

θαηαβάιιεη ε πνιηηεία, νη ηνπηθνί παξάγνληεο θαη φινη νη εξγαδφκελνη ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα γηα λα αλαβαζκηζηεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ν ηγάιαο (1992 νπ. αλαθ. ζην Υαξαθφπνπινο, 1998:36) νξίδεη 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν σο ην ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο 

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη νη επηδηψμεηο, νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο.  

Ο Παζηαξδήο (1996) ππνζηεξίδεη φηη θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα 

δηακνξθψλεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηειεί ην κέζν κε ην νπνίν ε εθπαηδεπηηθή εγεζία ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ αθελφο ηε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αθεηέξνπ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(Παζηαξδήο, 1996 νπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο, 2005: 68).  

H έλλνηα «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» επαλέξρεηαη, έηζη φπσο επθξηλψο 

αλαθέξεηαη, ζηελ πην πξφζθαηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ην Π.Γ. 152/2013
15

 (ΦΔΚ 

240/5-11-2013) κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο».  

ην επφκελν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ην πξίζκα ησλ ζεσξήζεσλ ηνπ McDonald, Ball θαη 

Foucault.   

 

 

 

                                                 
15

 Π.Γ. 152/2013, (ΦΔΚ 240/5-11-2013), Κεθάιαην Πξψην «Γεληθέο Γηαηάμεηο», άξζξν 2 «θνπφο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη γεληθέο αξρέο» αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη «ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ κέζσ ηεο άκεζεο ζχλδεζήο ηεο 

κε ηελ επηκφξθσζε, πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ, ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο» (παξ.1). 



 41 

2.3. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο παλνπηηθή αμηνιόγεζε: 

θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε 

Κάζε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθθξάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή θαη ηδενινγία. Ζ αμηνινγηθή θξίζε πξνυπνζέηεη έλα πιαίζην κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη θξηηήξηα πνπ απνηεινχλ ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ηεο 

ππφβαζξν. Με βάζε απηή ηε πξνβιεκαηηθή ζα παξνπζηαζηεί κηα ηππνινγία 

αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ McDonald (1976): ην γξαθεηνθξαηηθφ 

κνληέιν θαη ην δηεξεπλεηηθφ – κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο 

 Σν γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν πξνζθέξεηαη γηα ηελ άζθεζε απηαξρηθνχ ειέγρνπ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Ο γξαθεηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ζηεξίδεηαη ζε ηεξαξρηθέο 

δηαθξίζεηο, θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη απζηεξνχο θαλφλεο πνπ επηβάιινπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηε ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο θαη ζηελ ηεξαξρία. Ο εθπαηδεπηηθφο σο 

«ππάιιεινο» ππάγεηαη ζε κηα ηεξαξρία, φπνπ ν «εξγνδφηεο» αζθεί ηνλ απνθιεηζηηθφ 

έιεγρν κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ θαη χζηεξα ε αμηνιφγεζε θνηλνπνηείηαη ζηηο 

δηνηθεηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο (McDonald, 1976). 

  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ κνληέινπ είλαη ν επηζεσξεηηζκφο πνπ ηαιάληζε 

γηα πνιιά ρξφληα ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. Ο ζπγθεθξηκέλνο γξαθεηνθξαηηθφο ηχπνο 

επηηεξεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη «θαλνληθνπνηεί» νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά, νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη δελ έρνπλ άκεζε ζπκκεηνρή, κε απνηέιεζκα 

λα επηβάιιεηαη παζεηηθφηεηα, ρεηξαγψγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αλαπαξαγσγή ησλ 

πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Δλ θαηαθιείδη, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν 

αμηνιφγεζεο «απφ πάλσ θαη απφ έμσ» πνπ εμαζθαιίδεη ζπγθεληξσηηθφ 

γξαθεηνθξαηηζκφ, απφιπην έιεγρν θαη νκνηνκνξθία ζηελ εθπαίδεπζε 

(Μαπξνγηψξγνο, 1993:149-151).  

Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ ελίζρπζε, ζηελ πξνζθνξά ησλ 

επθαηξηψλ γηα απηναμηνιφγεζε θαη ζηελ απηναλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα 

πιαίζηα ηεο ινγνδνζίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη κε θξηηηθφ πλεχκα ην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ εξγάδεηαη, ζεσξείηαη θαηαξηηζκέλνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ θαη ζπλεπψο ηεθκεξηψλεη ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή ηνπ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αμηνιφγεζεο απνξξίπηεη ηελ 

ηεξαξρηθή δηαζηξσκάησζε κεηαμχ πξνζψπσλ θαη θνξέσλ θαη πηνζεηεί ηελ «απφ 

θάησ» αμηνιφγεζε πνπ πξνυπνζέηεη αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ (McDonald, 1976). Ζ «επαγγεικαηηθή απηνλνκία» ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαηνρπξψλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο ζπιινγηθήο επζχλεο θαη θξηηηθήο κε 

ζηφρν λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο πνπ ππνλνκεχνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Μαπξνγηψξγνο, 1993:152). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε, ε δεκφζηα θξηηηθή, ε ζπκκεηνρή θαη ζπλαίλεζε φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηα πιαίζηα ελφο αλνηθηνχ ζρνιείνπ (Μαπξνγηψξγνο, 

1993:152). χκθσλα κε ην Simons (1982) πξφθεηηαη γηα κηα απνθεληξσκέλε θαη 

απηνδηνηθνχκελε ζπλεηαηξηζηηθή αμηνιφγεζε ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Κάζε ζρνιείν απνηειεί μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή κνλάδα κε δηαθνξεηηθέο ππνδνκέο 

θαη θνξείο. Οη θνξείο: εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο, δηεπζπληέο, παξάγνληεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο δηθήο ηνπο ζπκβνιήο ζηα 

πιαίζηα κηαο επξχηεξεο ζπιινγηθήο επζχλεο (νπ. αλαθ. ζην McDonald, 1976).  

Όζηεξα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία αμηνιφγεζεο ηνπ McDonald γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

παλνπηηζκφ. Ζ ζεψξεζε ηνπ Ball,
16

 αθξνζηγψο ζίγεηαη εδψ, ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο παλνπηηθήο αμηνιφγεζεο.    

O Ball (2008) αλαθέξεηαη ζηελ επηηειεζηηθφηεηα
17

 (performativity) σο εξγαιείν 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ ε ηδησηηθνπνίεζε 

εηζβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο απνδνηηθφηεηαο. Ζ 

επηηειεζηηθφηεηα είλαη κηα ηερλνινγία, θνπιηνχξα πνπ ρξεζηκνπνηεί θξίζεηο, 

ζπγθξίζεηο θαη εθζέζεηο σο θίλεηξα αληακνηβψλ θαη θπξψζεσλ. ε έλα πεδίν θξίζεο, 

νη επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νξγαληζκψλ ρξεζηκεχνπλ σο κέηξα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ή ηεο απφδνζεο (output) ή σο εθζέζεηο «πνηφηεηαο», (displays of 

quality) ή σο «ζηηγκέο» πξναγσγήο ή επηζεψξεζεο. Χο ηέηνηεο αληηπξνζσπεχνπλ ή 

απνδίδνπλ ηελ αμία, ηελ πνηφηεηα ή ηελ ηηκή ελφο αηφκνπ ή ελφο νξγαληζκνχ (Βall, 

2003:216). 

Ζ επηηειεζηηθφηεηα θαιεί ηα άηνκα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά 

(effective), (Ball, 2008: 51) θαη ιεηηνπξγεί εληνλφηεξα φηαλ ηα ππνθείκελα ηελ 

εθαξκφδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο, φηαλ αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε λα εξγαζηνχλ ζθιεξά 

(Ball, 2008: 52). ε θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα: ζρνιείν, θνιιέγην, παλεπηζηήκην, ην 

                                                 
16

 Πξβι. Κεθάιαην 3.5 «Ζ επηηειεζηηθφηεηα θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ».  
17

 Πξβι. Κεθάιαην 3.5 «Ζ επηηειεζηηθφηεηα θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ» 
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άηνκν αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν απην-δηαρεηξηδφκελν άηνκν (self-

managing individual) ππφθεηηαη κέζσ ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ζε ειέγρνπο, 

επηζεσξήζεηο, εθηηκήζεηο, απην-αμηνινγήζεηο. χκθσλα κε ην Foucault, (2011: 228) 

«ηα ππνθείκελα θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο γίλνληαη νξαηά θαη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

(subjects which have to be seen)». Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηακνξθψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ειεγρφκελνπ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: ηελ νηθνλνκία 

(economy), ηελ απνδνηηθφηεηα (efficiency) θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

(effectiveness) (Power, 1994: 34 νπ. αλαθ. ζην Ball, 2008:52-53). ληαο ηα 

ππνθείκελα ππεχζπλα κεηαηξέπνπλ ηελ εξγαζία θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε κεηξήζηκεο 

νληφηεηεο θαη απνδίδνπλ ηελ αμία ηνπο (Ball, 2008: 53).  

ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζηδηάδεη ζην 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ηνπ McDonald (1976). Παξάιιεια, ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηηειψληαο βαζηθέο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο εδξάδεηαη πάλσ ζε 

ζεκαληηθέο αξρέο ηεο έλλνηαο ηνπ παλνπηηζκνχ
18

.  

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεκαληηθφ κεραληζκφ γηαηί απηνκαηνπνηεί ηελ εμνπζία θαη 

αίξεη ηνλ εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα ηεο. Ζ θαηαζηαηηθή αξρή ηεο εμνπζίαο έγθεηηαη 

ιηγφηεξν ζε έλα πξφζσπν θαη πεξηζζφηεξν «ζε κηα ζρεδηαζκέλε θαηαλνκή ησλ 

ζσκάησλ, ησλ επηθαλεηψλ, ηνπ θσηφο, ησλ βιεκκάησλ, ζε κηα δηάηαμε πνπ παξάγεη, 

κέζα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ηεο, ηελ ζρέζε ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα 

άηνκα» (Foucault, 2011: 230). Τπάξρεη έλα ζχλνιν κεραληζκψλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

αζπκκεηξία, ηελ αληζνξξνπία. πλεπψο, δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία πνηνο αζθεί ηελ 

εμνπζία, έλα νπνηνδήπνηε άηνκν, ηπραία επηιεγκέλν κπνξεί λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηε 

κεραλή. Παξνκνίσο δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ην θίλεηξν πνπ ην ππνθηλεί είηε 

πξφθεηηαη γηα ηε θαηεξγαξηά ελφο παηδηνχ ή ηε κνρζεξία εθείλσλ πνπ αληινχλ 

επραξίζηεζε επεηδή θαηαζθνπεχνπλ θαη ηηκσξνχλ. ζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη 

                                                 
18

 Σν 1791 ν Jeremy Bentham πξφηεηλε έλα Παλνπηηθφ (Panopticon), έλα αξρηηεθηνληθφ δεκηνχξγεκα 

ηεο εμνπζίαο πνπ κέζα απφ κεραληζκνχο επηηήξεζεο αζθνχληαλ απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα νηθνδφκεκα ζε κνξθή δαθηπιίνπ φπνπ ζην θέληξν 

δεζπφδεη έλαο πχξγνο ν νπνίνο δηαπεξληέηαη απφ κεγάια παξάζπξα πνπ βιέπνπλ ζηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ δαθηπιίνπ. Σν πεξηθεξεηαθφ νηθνδφκεκα δηαηξείηαη ζε θειηά πνπ έρνπλ δχν παξάζπξα: ην 

έλα πξνο ην εζσηεξηθφ αληηζηνηρεί ζηα παξάζπξα ηνπ πχξγνπ, ην άιιν βιέπεη πξνο ηα έμσ 

επηηξέπνληαο ζην θσο λα δηαπεξλά ην θειί απφ ηε κία άθξε ζηελ άιιε. ηνλ θεληξηθφ πχξγν έλαο 

παξαηεξεηήο επηηεξεί φια ηα ζεκεία ησλ θειηψλ, ιφγσ ηνπ θσηηζκνχ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη απφ 

ηνλ πχξγν λα δηαγξάθνληαη θαζαξά ζην θσο νη αηρκάισηεο ζηινπέηεο. Ζ δηάηαμε ηνπ θειηνχ απέλαληη 

ζην θεληξηθφ πχξγν επηβάιιεη αμνληθή νξαηφηεηα αιιά νη δηαηξέζεηο ηνπ δαθηπιίνπ, ηα ρσξηζκέλα 

θειηά, ζπλεπάγνληαη πιεπξηθή έιιεηςε νξαηφηεηαο θαη ε έιιεηςε νξαηφηεηαο εγγπάηαη ηελ ηάμε 

(Foucault, 2011: 228). 
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αλψλπκνη θαη πξφζθαηξνη παξαηεξεηέο, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα 

ηνλ επηηεξνχκελν, ν θίλδπλνο λα ηνλ «πηάζνπλ» θαη ε ελαγψληα επίγλσζή ηνπ φηη 

παξαθνινπζείηαη. Σν Παλνπηηθφλ είλαη κηα κεραλή πνπ νξκψκελε απφ δηαθνξεηηθέο 

επηζπκίεο ζπγθξνηεί νκνηνγελή απνηειέζκαηα εμνπζίαο (Foucault, 2011: 230-231). 

Ο παλνπηηζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ «πεηζαξρία». Ο Foucault κηιψληαο γηα 

«πεηζαξρία» αλαθέξεη φηη «θαηαζθεπάδεη άηνκα. Δίλαη ε εηδηθή ηερληθή κηαο εμνπζίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα άηνκα ηφζν σο αληηθείκελα φζν θαη σο εξγαιεία γηα ηελ άζθεζή 

ηεο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα ζξηακβεχνπζα εμνπζία πνπ κπνξεί λα εκπηζηεχεηαη ηελ 

ππεξδχλακή ηεο, είλαη κηα κεηξηνπαζήο θαη θαρχπνπηε εμνπζία πνπ ιεηηνπξγεί κε φξνπο 

ππνινγηζκέλεο αιιά ζπλερνχο νηθνλνκίαο». Ζ επηηπρία ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο 

νθείιεηαη ζηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ: ηεο ηεξαξρηθήο παξαηήξεζεο, ηεο 

θαλνληθνπνηεηηθήο θχξσζεο θαη ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο (Foucault, 2011: 195). 

Σίζεληαη βέβαηα ην εξψηεκα αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εληζρχεη ή απνδπλακψλεη ηελ επαγγεικαηνπνίεζή ηνπ, έλα δήηεκα πνπ 

ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

 Αξρηθά, νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηνπ επαγγέικαηνο κέζα απφ κηα θξηηηθή ζεψξεζε 

δηάθνξσλ κειεηεηψλ. Ζ θχξηα πξνζέγγηζή ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη κία απαζρφιεζε (occupation) πξνθεηκέλνπ 

λα νλνκαζηεί επάγγεικα (profession). Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ 

επαγγεικάησλ ζην ρξφλν θαηαδεηθλχεηαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικάησλ 

εμαξηψληαη απφ ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη θάζε θνξά. Όζηεξα, απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα 

ηνπ «επαγγεικαηηζκνχ» ζε έλα επξχηεξν εξκελεπηηθφ πιαίζην θαη θαηφπηλ ν ιφγνο 

αλάγεηαη ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ν Hargreaves αθεγείηαη ηελ 

εμέιημή ηνπ κέζα απφ ηηο ηζηνξηθέο θάζεηο ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα εθηίζεληαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ. Ζ επνρή 

ηεο  απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (1950 έσο 1970) θαη αξγφηεξα ε ζηαδηαθή 

εκπινθή ηεο πνιηηείαο κε απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηεζεί ν επαγγεικαηηζκφο ζε κηα 

δηαρεηξηζηηθή κνξθή. Σν 1990 ε απηνλνκία δηεπξχλεηαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο θαηαλαισηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (γνλείο, καζεηέο) 

κε απνηέιεζκα λα αλαδπζεί ν ζπλεξγαηηθφο επαγγεικαηηζκφο θαη ιίγν αξγφηεξα ν 

δεκνθξαηηθφο επαγγεικαηηζκφο. Απφ ην ζπλεξγαηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ 

επαγγεικαηηζκφ αλαδεηθλχνληαη δχν δηαθξηηέο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο: ε 

επηρεηξεκαηηθή θαη ε αθηηβηζηηθή.     

Ο Ball (2008: 55) ζε κηα πξνζπάζεηα λα εξκελεχζεη ην λφεκα ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ ζην ζπγθείκελν «ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο» ρξεζηκνπνηεί ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο πνιηηηθήο (technology policies): i) ηελ επηηειεζηηθφηεηα 

(performativity), ii) ηελ ηδησηηθνπνίεζε (privatization) θαη iii) ηελ αιιαγή ζηε κνξθή 

ηεο πνιηηείαο, απφ ηελ θπβέξλεζε (government) ζηε δηαθπβέξλεζε(governance). ην 

θέληξν ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ηίζεηαη ν επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο, σο ππνθείκελν 

κεηαξξχζκηζεο. Ζ επηηειεζηηθφηεηα θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα 

πνιπθεληξηθή πνιηηεία, φπνπ ζπληειείηαη κία αιιαγή απφ ηε θπβέξλεζε ζηε 

δηαθπβέξλεζε αιιάδνληαο ηειείσο ηε δηδαζθαιία θαη ην λφεκα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ 

θαη ην ηη ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο έλαο εθπαηδεπηηθφο. 
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3.2. Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ όξνπ «επάγγεικα» θαη ε ηζηνξηθή ηνπ 

εμέιημε 

Πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θχζεο ησλ επαγγεικάησλ 

απφ πνιινχο κειεηεηέο. Ζ θχξηα πξνζέγγηζή ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη κία απαζρφιεζε (occupation) 

πξνθεηκέλνπ λα νλνκαζηεί επάγγεικα (profession).  

Ο Flexner (1915) ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θαη πεξηζζφηεξν ηζρπξνχο 

ζπγγξαθείο ζε απηή ηελ παξάδνζε. Ηζρπξηδφκελνο φηη μερσξίδνπλ ηα επαγγέικαηα 

απφ άιιεο απαζρνιήζεηο θαζφξηζε έμη θξηηήξηα: α) πεξηιακβάλνπλ νπζηαζηηθά 

λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο κε κεγάιε πξνζσπηθή επζχλε, β) αληινχλ ηελ πξψηε ηνπο χιε 

απφ ηελ επηζηήκε θαη ηε κάζεζε, γ) αλαπηχζζνπλ ηελ χιε απηή γηα έλα πξαθηηθφ θαη 

θαζνξηζκέλν ζθνπφ, δ) θαηέρνπλ κία εθπαηδεπηηθά κεηαδνηηθή ηερληθή, ε) έρνπλ κία 

ηάζε πξνο απην-νξγάλσζε θαη ζη) θαη γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αιηξνπηζηηθά σο 

πξνο ην θίλεηξν (Flexner 1915: 904 νπ. αλαθ. ζην Tobias, 2003:446). Δθαξκφδνληαο 

ηα θξηηήξηα απηά, ν Tobias (2003:446) ππνζηήξημε φηη ε θνηλσληθή εξγαζία δελ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί σο έλα επάγγεικα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξφκνηεο 

πξνζπάζεηεο. χκθσλα κε ηνλ Millerson (1964), ν νπνίνο εμέηαζε ηε βηβιηνγξαθία 

θαη αλαγλψξηζε 23 πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ «επαγγέικαηνο», ηα πην θνηλά ζηνηρεία 

ήηαλ: α) ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ βαζίδνληαλ ζηε ζεσξεηηθή γλψζε, β) 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε ηθαλφηεηεο πνπ πηζηνπνηνχληαλ κε εμεηάζεηο, γ) 

θψδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ην «δεκφζην θαιφ» 

θαη δ) ηζρπξή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε (νπ. αλαθ. ζην Whitty, 2000:281, 2006:2, 

2008:31-32 & Tobias, 2003:446 & Power, 2008:144). Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

εληνπίδνληαλ ζε θαζηεξσκέλα επαγγέικαηα (established professions), φπσο ε ηαηξηθή 

θαη ε λνκηθή, ελψ ζηηο απαζρνιήζεηο πνπ δελ πιεξνχληαλ εμ νινθιήξνπ ηέηνηα 

θξηηήξηα δφζεθε ν ηίηινο «εκη-επαγγέικαηα» (semi-professions) (Etzioni, 1969 νπ. 

αλαθ. ζην Whitty, 2000:282, 2006:3, 2008:31-32). 

Ο Crook (2008:23) ππνζηεξίδεη φηη ην επάγγεικα ελέρεη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπο θαη πάληνηε πξνζβαιιφκελνπο νξηζκνχο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Mε 

ηελ αλαζθφπεζε ησλ επαγγεικάησλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν επηρεηξείηαη ε απφδεημε 

ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ. 
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ην Μεζαίσλα παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ επαγγεικαηία 

(specialist professional) κε θπξίαξρεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηνπο θιεξηθνχο, ηνπο 

γηαηξνχο, ηνπο λνκηθνχο, ηνπο γξαθεηνθξάηεο, ηνπο πξέζβεηο. ην γεγνλφο απηφ 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά κία επίιεθηε νκάδα ηηαιηθψλ θαη γαιιηθψλ παλεπηζηεκίσλ 

δηαδξακαηίδνληαο εγεηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ιεγφκελσλ θιαζηθψλ 

επαγγεικάησλ: ηαηξηθήο, λνκηθήο θαη ζενινγίαο (Buck, 1917:244 νπ. αλαθ. ζην 

Crook, 2008:12). ηε Γχζε, ε κεζαησληθή ζρέζε αλάκεζα ζηα επαγγέικαηα πνπ 

ζηεξίδνληαλ ζην δηάβαζκα (learned professions), ζηελ εθθιεζία θαη ζην 

παλεπηζηήκην ηφληδε ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο επαγγεικαηηθέο ειίη, ηνπο εκπφξνπο 

θαη ηνπο ηερλίηεο. Οη ηερλίηεο απέθηεζαλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζσ ησλ 

καζεηεηψλ, ελψ ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε αθνξνχζε ηνπο θπξίνπο επαγγεικαηίεο 

(Larson, 1977: 4 νπ. αλαθ. ζην Crook, 2008:12).  

Τπήξραλ, φκσο, θαη ιατθνί επαγγεικαηίεο πνπ εμππεξεηνχζαλ ην ιαφ φπσο 

κάγεηξεο, ηαρπδαθηπινπξγνί, ηξαγνπδηζηέο, μπινθφπνη, θνπξείο θαη άιιεο ηέρλεο 

(trades) πνπ επηδεηνχζαλ δηαθαψο λα αλαγλσξηζηνχλ σο επαγγέικαηα. Παξάιιεια 

αλαδείρζεθαλ θαη εκί-επαγγεικαηίεο (semi-professionals) πνπ πεξηειάκβαλαλ γλψζε 

πξαθηηθψλ ζηελ παξαδνζηαθή καηεπηηθή θαη ηαηξηθή (Singman, 1999 νπ. αλαθ. ζην 

Crook, 2008:11). 

ηα κέζα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα ζεκαληηθέο αιιαγέο εμειίρζεθαλ κε 

απνηέιεζκα λα δηεπξχλνπλ ην εχξνο ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζε φιε ηε Γπηηθή 

Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή. Σν 1828 ηδξχζεθε ην Ηλζηηηνχην Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Annan (1999:10-11) γηα ηελ 

πξναγσγή «ηεο ηέρλεο ηεο δηεχζπλζεο ησλ κεγάισλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηε Φχζε γηα ηε 

ρξήζε θαη ηελ επθνιία ηεο αλζξσπφηεηαο» γεγνλφο πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ εκθάληζε 

ελφο λένπ είδνπο επαγγεικαηηθνχ αλζξψπνπ. Ο Annan αλαθέξζεθε ζηελ εκθάληζε 

ηνπ θνζκηθνχ παλεπηζηεκηαθνχ αθαδεκατθνχ (secular university academic), ελφο 

λένπ επαγγέικαηνο ζηε Βξεηαλία (νπ. αλαθ. Crook, 2008:13-14). 

Παξάιιεια, εκθαλίζηεθε κία ζεηξά πην εμεηδηθεπκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ηδξπκάησλ, πνπ νδεγνχληαλ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο αζηηθνπνίεζεο, 

ηεο βηνκεραλνπνίεζεο, ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο ινγηθήο. Σν πξψην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ ζρνιείν, ην Ecole 

Superieure de Commerce de Paris, ηδξχζεθε ην 1819, πξνζθέξνληαο έλα κνληέιν γηα 

κεηέπεηηα Ακεξηθαληθά ηδξχκαηα, πεξηιακβάλνληαο ην Harvard Business School θαη 
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ην University of Chicago Graduate School of Business. Σν Ecole Libre de Sciences 

Politiques θαη ην London School of Economics ηδξχζεθαλ ην 1872 θαη ην 1895, 

αληίζηνηρα, γηα λα νξίζνπλ θαη λα ππεξεηήζνπλ ηνπο ειίη επαγγεικαηίεο ζηηο αξέλεο 

ηεο πνιηηηθήο, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ (Brint, 1994: 8 νπ. αλαθ. ζην 

Crook, 2008: 14-15). 

Ο εηθνζηφο αηψλαο έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε θξνληίδα θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή. Πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα θιαζηθά παξαδνζηαθά 

επαγγέικαηα άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο φπσο κεραληθνί, δάζθαινη, λνζνθφκεο, 

αλαιπηέο δεδνκέλσλ, δηεπζπληέο επηθνηλσλίαο, γπκλαζηέο θαη ζρεδηαζηέο 

ηζηνζειίδσλ (Crook, 2008: 23). 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ε έλλνηα ελφο επαγγέικαηνο ππνβιήζεθε ζε 

πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο. Οη Carr-Saunders & Wilson (1933:200-298) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην δηαθξηηηθφ ζηνηρείν ελφο επαγγεικαηία είλαη «ε θαηνρή κίαο 

δηαλννχκελεο ηερληθήο (intellectual technique) πνπ απνθηάηαη κε εηδηθή θαηάξηηζε» 

(νπ. αλαθ. ζην Crook, 2008:16). Άιινη κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ φηη έλα επάγγεικα 

έρεη ηνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) κία εθηεηακέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία κε έλα δηαλννχκελν ζηνηρείν πνπ δηδάζθεηαη ζε έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα, β) κία πξνζδνθία 

ησλ κειψλ ηεο λα παξαηεξήζνπλ πξφηππα ή θψδηθεο δενληνινγίαο, γ) κία έκθαζε 

ζηελ ππεξεζία πξνο ηνπο άιινπο πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή αληακνηβή, δ) κία 

πξνζδνθία φηη ηα κέιε ηεο ζα επηδείμνπλ πςειφ επίπεδν πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο 

(Crook, 2008:16-17). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε ησλ επαγγεικάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Tobias (2003) 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Initial Professional Education) θαη ηελ εζεινληηθή απην-θαηεπζπλφκελε θχζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Continuing Professional Education) 

πξνηείλνληαο δχν αληηζεηηθέο αληηιήςεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο γηα λα ζεσξεζνχλ σο επαγγέικαηα. Ζ κία βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη 

κπνξεί λα ππάξμεη κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο «αιεζηλψλ» επαγγεικάησλ (true 

professions) θαη φηη είλαη αλάξκνζην απφ άιιεο νκάδεο λα θηινδνμνχλ λα επηηχρνπλ 

ζπγθξίζηκε αλαγλψξηζε γηα ηηο απαζρνιήζεηο ηνπο. Μία δεχηεξε αληίιεςε, ιηγφηεξν 

ειηηηζηηθή, ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

έκθπηα ζηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη φηη είλαη ππνρξεσηηθφ γηα άιιεο νκάδεο 
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πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζέζε, λα θαηέρνπλ φλησο απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά (Tobias, 2003: 447). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή, πνπ ελζσκαηψλεη ζηνηρεία θαζνιηθφηεηαο θαη 

απνιπηνθξαηίαο, παξακέλεη δσληαλή κέρξη ζήκεξα. 

Μηα αληίζεηε άπνςε εθθξάδεη ν Hanlon (1998) ζεσξψληαο φηη έλα επάγγεικα 

είλαη «νηηδήπνηε λνκίδνπλ νη άλζξσπνη φηη είλαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή» (νπ. αλαθ. 

ζην Whitty, 2008: 32).  

Αληίζεηα κε ηηο ζπγθξίζεηο, αλαθνξηθά κε ην αλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαίλεηαη αληάμην πξνο θάπνην ππνηηζέκελν ηδαληθφ, κία ηέηνηα πξνζέγγηζε νδεγεί 

ζηελ εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηδαζθαιίαο ζαλ κία απαζρφιεζε ζην παξφλ. 

Δλδερνκέλσο, δίλεηαη ε ειεπζεξία ζηα άηνκα λα ζπιιάβνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εμεηαζηνχλ νη θαηάιιειεο «αλακελφκελεο ηαπηφηεηεο» (prospective identities) γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Bernstein, 1996). Δηδηθφηεξα, νη ζπλζήθεο πνπ πξνσζνχλ ην 

ζρεκαηηζκφ ηαπηνηήησλ, εληνπίδνληαη ζηελ «εζσηεξηθή θχζε» (inwardness) θαη νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηελ «εζσηεξηθή αθνζίσζε» (inner dedication), ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ηνπ επαγγεικαηία (Beck & 

Young, 2005: 185). 

Οη ηζρπξέο κνξθέο εζσηεξηθήο αθνζίσζεο ζπλδένληαη κε κεξηθά απφ ηα 

θαζηεξσκέλα επαγγέικαηα (established professions). Οη Beck & Young (2005) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ νξγαλσηηθή κνξθή ηέηνησλ 

επαγγεικάησλ θαη ηε βάζε γλψζεψλ ηνπο παξαηεξνχλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

i) Σα «θαζηεξσκέλα» επαγγέικαηα (established professions) πέηπραλ, 

ηζηνξηθά, ζε πςειφ βαζκφ ζπιινγηθή αθαδεκατθή απηνλνκία (collective collegiate 

autonomy) ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πξαθηηθήο (Johnson, 

1972, Freidson, 2001). 

ii)  Σέηνηα επαγγέικαηα απφ κφλα ηνπο φξηδαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα φξηα ηεο 

γλψζεο ηνπο, ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζεζκνζεηνχληαλ κέζα απφ έλα 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δηδάζθνληαλ απφ έλα «επαγγεικαηηθφ ζρνιείν» ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Freidson, 2001). 
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iii) Χο πξνυπφζεζε δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο απφ κέξνπο ησλ πειαηψλ 

θαη ηεο Πνιηηείαο, ηέηνηα επαγγέικαηα πεξηνξίδνληαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

εθαξκνγή ελφο θψδηθα εζηθήο (implement a code of ethics) κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κεκνλσκέλνη επαγγεικαηίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ππφινγνη απφ ην ίδην ην 

επάγγεικα.   

iv) Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πεξηειάκβαλε εθηφο απφ κηα εμεηδηθεπκέλε 

ηερλνγλσζία θαη εληαηηθή θνηλσληθνπνίεζε ζηηο αμίεο κίαο επαγγεικαηηθήο 

θνηλσλίαο ζηα πξφηππα ηεο επαγγεικαηηθήο αθεξαηφηεηαο, θξίζεο θαη αθνζίσζεο. 

Με άιια ιφγηα ηε δεκηνπξγία κίαο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (creation of a 

professional habitus) (νπ. αλαθ. ζην Beck & Young, 2005:187-188). 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγνχζαλ αθελφο γηα λα απνκνλψζνπλ ηα 

θαζηεξσκέλα επαγγέικαηα απφ ηηο «βέβειεο» (profane) πηέζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, 

ηεο απεξηφξηζηεο «ειεχζεξεο» αγνξάο αθεηέξνπ γηα λα απνκνλψζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή γλψζε, ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ, απφ ηελ εμσηεξηθή 

«παξέκβαζε» (interference) θαη «κφιπλζε» (contamination). πλεπψο, ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή απηνλνκίαο θαη νη κνλψζεηο (insulations) πνπ ηελ πξνζηάηεπαλ 

ήηαλ βαζηθή γηα ηελ αλάπηπμε κνξθψλ εζσηεξηθήο αθνζίσζεο ζηνπο ζθνπνχο θαη 

ζηηο αμίεο πνπ ππεξέβαηλαλ ηηο εγθφζκηεο εθηηκήζεηο ηνπ θέξδνπο. Παξνκνίσο, κία 

αίζζεζε γλήζηαο εζηθήο επζχλεο κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν εθεί φπνπ νη ίδηνη νη 

επαγγεικαηίεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε βάζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ηέηνηεο ζπλζήθεο 

δεκηνχξγεζαλ εμαηξεηηθά ηζρπξά εμσηεξηθά φξηα γχξσ απφ θάζε ζψκα 

επαγγεικαηηθήο γλψζεο, αθφκε θαη αλ ε εζσηεξηθή ηαμηλφκεζε ήηαλ θαη’ αλάγθε 

αζζελέζηεξε (Beck & Young, 2005:188). 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαγγέικαηνο έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ηελ πνιηηεία, ε νπνία έγηλε ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα. Ζ επαγγεικαηηθή ζέζε, επνκέλσο, 

εμαξηάηαη απφ «ην επαγγεικαηηθφ πιεξεμνχζην» (professional mandate) πνπ έρεη 

δηακεηθζεί αλάκεζα ζηελ πνιηηεία θαη ζην επάγγεικα. Ζ θχζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πιεξεμνπζίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη γίλεη έλα βαζηθφ δήηεκα πνιηηηθήο γηα ηηο 

θπβεξλήζεηο ζε πνιιέο ρψξεο, είηε σο κέξνο κίαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, εηδηθά ζην δεκφζην ηνκέα, είηε σο κηα 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο (Whitty, 2006:3, 2008:32). Ο 
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βαζκφο παξεκβαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ εξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ – είηε ππαγνξεχνληαο ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα εμεηάζεσλ είηε, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε  – πνηθίιεη ζην ρξφλν θαη ην 

ρψξν (Whitty, 2008: 31-32, 2006: 3). 

ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη κεηάβαζε απφ ην «επάγγεικα» ζηνλ 

«επαγγεικαηηζκφ». Γίλεηαη πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ζε έλα επξχηεξν 

εξκελεπηηθφ πιαίζην ιφγσ ηεο κεηαβαιιφκελεο θχζεο ηνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πνπ εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν θαη ην ρψξν. Ζ πεξηγξαθή ηνπ επαγγεικαηηζκνχ 

αλαδεηθλχεη ηξεηο δηαζηάζεηο: α) ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε, β) ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη γ) ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ επαγγεικαηηθή απηνλνκία, 

κέζα απφ ελδειερή αλάιπζε, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο απνηειεί ηελ αηρκή 

ηνπ δφξαηνο γηα ηηο ηδενινγίεο ηεο λενθηιειεχζεξεο αγνξάο πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα αθελφο λα πεξηνξηζηεί 

ε απηνλνκία ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αζθείηαη θξαηηθφο έιεγρνο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ (Helsby & McCulloch, 1996, νπ. αλαθ. ζην Whitty, 2008: 28) θαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα, ν Hargreaves αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξηθή εμέιημή ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 

3.3. Ο επαγγεικαηηζκόο θαη ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ εμέιημεο 

Ζ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα 

ιφγσ ηεο πνιπζχλζεηεο έλλνηάο ηνπ. ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί 

θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπλζεηφηεηα θαη ηελ 

πνιππινθφηεηά ηνπ. H Ozga (1995:22) ππνζηεξίδεη φηη ν επαγγεικαηηζκφο 

θαηαλνείηαη θαιχηεξα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη νη θξηηηθέο 

αλαιχζεηο ηνπ δηεξεπλνχλ ηελ αμία ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα κέιε ηνπ 

πξνο εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία (νπ. αλαθ. ζην Evans, 2008:22). 

Αξθεηνί εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θχζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαη ζηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν (Whitty, 

2008:28) ππνζηεξίδνπλ φηη αλαδεηθλχεηαη ηζηνξηθά σο ηερλεηφ θαηαζθεχαζκα 

(artificial construct) (Crook, 2008:23) θαη επηζεκαίλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε έλλνηα (socially constructed concept) (Troman, 1996:476). 
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Ο Whitty (2002) ππνζηεξίδεη ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Making Sense of Education 

Policy φηη ν θνηλσληνινγηθφο ιφγνο γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ζέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο επαγγεικαηίεο. O φξνο 

«επαγγεικαηηζκφο» (professionalism) απαζρφιεζε δπηηθνχο θνηλσληνιφγνπο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950. O Esland (1980: 219 νπ. αλαθ. ζην Φσηνπνχινπ, 2013:73) 

παξνπζηάδεη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ: α) νη άλζξσπνη ζε έλα 

επαγγεικαηηθφ ρψξν δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε 

ηνπο πειάηεο, β) ηα επαγγέικαηα δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά δηθνχο ηνπο θψδηθεο 

πξαθηηθήο θαη δενληνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ησλ κειψλ ηνπο, γ) θάζε επαγγεικαηηθή ελέξγεηα ζεκειηψλεηαη πάλσ ζε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο πνπ απνηεινχλ πξντφλ καθξνρξφληαο 

εθπαίδεπζεο.  

ε παξάιιειε πξνβιεκαηηθή, νη Clarke and Newman (1997:7) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ν επαγγεικαηηζκφο ιεηηνπξγεί «ζαλ κία επαγγεικαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ θαζνξίδεη ηελ 

είζνδν θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηε δχλακε θαη ηηο αληακνηβέο ιφγσ ηεο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ζαλ κία νξγαλσηηθή ζηξαηεγηθή πνπ δηακνξθψλεη ηα πξφηππα 

ηζρχνο, ρψξνπ θαη ζρέζεσλ γχξσ απφ ηα νπνία ζπληνλίδνληαη νη νξγαληζκνί». 

Παξνκνίσο, νη Furlong et al. (2000: 5) ππνζηεξίδνπλ φηη νη έλλνηεο ηεο γλψζεο, 

ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ζεσξνχληαη ζπρλά σο αιιειέλδεηεο. Πνιιέο 

θνξέο νη επαγγεικαηίεο αληηκεησπίδνπλ ζχλζεηεο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, γη’ 

απηφ ην ιφγν ρξεηάδνληαη έλα εηδηθεπκέλν ζψκα γλψζεο, αλ πξφθεηηαη λα 

εθαξκφζνπλ απηή ηε γλψζε, θαη ρξεηάδνληαη ηελ απηνλνκία, γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο θξίζεηο. Γεδνκέλεο ηεο απηνλνκίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα δξνπλ κε 

ππεπζπλφηεηα θαη ζπιινγηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο 

επαγγεικαηηθέο αμίεο (νπ. αλαθ. ζην Sachs, 2001: 150). Ο Larson (1977 νπ. αλαθ. 

ζην Hargreaves, 2000:152) αλαγλσξίδεη ην θξηηήξην ηεο απηνλνκίαο σο έλα 

ζεκαληηθφ θξηηήξην πνπ βνεζάεη ζηε δηάθξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο απφ ηελ 

πξνιεηαξηαθή εξγαζία. Δπίζεο, ην 1994, ν Eraut αλαγλψξηζε ηξία βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο ηδενινγίαο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ: ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε, ηελ απηνλνκία θαη 

ηελ ππεξεζία. πλερίδνληαο επηζεκάλεη φηη θαζέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία έρεη 

επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο (Eraut 1994: 22 νπ. αλαθ. ζην Tobias, 2003: 447). 
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Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ παξαπάλσ κειεηεηψλ απνηεινχλ: νη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο θαη ε απηνλνκία σο βαζηθέο αξρέο ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαη ζεσξνχληαη σο απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθά δηαπηζηεπηήξηα. Ζ 

αλαθνξά ηνπ Eraut ζηελ «ηδενινγία ηνπ επαγγεικαηηζκνχ» επηζεκαίλεη βαζηθέο 

αιιαγέο ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ επαγγεικάησλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά ηα 

ηειεπηαία 40 ρξφληα πεξίπνπ. Πην πξφζθαηεο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο γηα ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ έρνπλ απνξξίςεη ηέηνηεο θαλνληζηηθέο αληηιήςεηο θαη 

αληηιακβάλνληαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ σο έλα κεηαηνπηδφκελν θαηλφκελν (as a 

shifting phenomenon) (Hanlon, 1998, νπ. αλαθ. ζην Whitty, 2006: 3). 

ηε βηβιηνγξαθία ηίζεηαη θαη ε έλλνηα ηεο «επαγγεικαηηθφηεηαο» 

(professionality), φξνο πνπ εηζήρζε, απφ ην Hoyle (1975) πξνζδηνξίδνληαο δχν 

δηαθξηηέο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ηνλ επαγγεικαηηζκφ 

θαη ηελ επαγγεικαηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, ν φξνο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ αλαθέξεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο θαη ν φξνο ηεο επαγγεικαηηθφηεηαο ζηε γλψζε, 

ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην έξγν 

ηνπο (νπ. αλαθ. ζην Witty, 2000:284 & Evans, 2008:26). Ζ Evans (2002) νξίδεη ηελ 

επαγγεικαηηθφηεηα σο: «κία ηδενινγηθά, ζπκπεξηθνξηζηηθά, δηαλνεηηθά θαη 

επηζηεκνινγηθά βαζηζκέλε ζηάζε εθ κέξνπο ελφο αηφκνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ηνπ 

επαγγέικαηνο ζην νπνίν απηφο/ή άλεθε θαη ε νπνία επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ/ηεο πξαθηηθή (Evans, 2002:130). 

ηε ζπδήηεζε απηή αλαθνξηθά κε ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ν επαγγεικαηηζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθφηεξα, έρεη πξνζιάβεη πνιχ δηαθνξεηηθά λνήκαηα θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν αηψλα πεξίπνπ. Πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ έρνπλ ππάξμεη κάξηπξεο 

δηαθφξσλ ζηαδίσλ ζηελ εμέιημε ηεο ηδέαο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζηε δηδαζθαιία, κε 

ηελ θάζε θάζε λα θέξεη ζεκαληηθά θαηάινηπα θαη ίρλε απφ ην παξειζφλ. Ο 

Hargreaves (2000) δηαθξίλεη ηέζζεξηο ηζηνξηθέο θάζεηο φπνπ παξαηεξνχληαη 

κεηαβνιέο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αλ θαη νη θάζεηο απηέο δελ είλαη 

θαζνιηθέο θαζψο αθνξνχλ ηνλ αγγιφθσλν πνιηηηζκφ, ηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα 

εληνπίδνληαη ζε αξθεηά θξάηε ρσξίο απαξαίηεηα ηελ ίδηα ζεηξά (Hargreaves, 2000: 

152-153). 

Αθνινπζεί ε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηνπ Hargreaves αλαθνξηθά κε ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ηα ζηάδηα: i) ε πξν-

επαγγεικαηηθή πεξίνδνο,  ii) ε πεξίνδνο ηνπ απηφλνκνπ εθπαηδεπηηθνχ, iii) ε πεξίνδνο 
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ηνπ ζπιινγηθνχ επαγγεικαηία θαη iv) ε κεηα-επαγγεικαηηθή ή κεηακνληέξλα 

πεξίνδνο. 

 

3.3.1. H ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηζκνύ 

Ζ πξν-επαγγεικαηηθή πεξίνδνο (pre-professional age) ρξνλνινγηθά θπκαίλεηαη 

απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ πξαθηηθή καζεηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δηδαζθαιία 

ζεσξείηαη σο δηαρεηξηζηηθά απαηηεηηθή αιιά ηερληθά απιή, αθνχ ν αξράξηνο 

εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη απφ θάπνηνλ άιιν έκπεηξν θαη βειηηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα κέζα απφ ηε δνθηκή θαη ην ζθάικα (trial and error). Ο εθπαηδεπηηθφο 

ιεηηνπξγεί κνλαρφο ηνπ ζηελ ηάμε ηνπ, φπνπ δηαηεξεί ηνλ απφιπην έιεγρν θαη ε 

δηδαζθαιία γίλεηαη αληηιεπηή σο απιή εξαζηηερληθή δηαδηθαζία πνπ έρεη γίλεη 

θαηνξζσηή κε πνιιή ιίγε θαηάξηηζε. Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ν επαγγεικαηηζκφο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί κηα αηνκηζηηθή θαη ελζηηθηψδε πξνζέγγηζε  

ιεηηνπξγψληαο πεξηνξηζηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηαπηηδφκελνο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ επαγγεικαηηζκνχ (restricted professionalism) ζχκθσλα κε ην Hoyle 

(1974, νπ. αλαθ. ζην Hargreaves, 2000:153-158). 

H πεξίνδνο ηνπ απηόλνκνπ εθπαηδεπηηθνύ (the age of autonomous professional) 

αξρίδεη απφ ην 1960 θαη θηάλεη κέρξη ην 1980. Απφ ην 1960, ε ζέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιέο ρψξεο βειηηψζεθε ζεκαληηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξν-

επαγγεικαηηθή επνρή. Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελζσκαηψζεθε ζηα 

παλεπηζηήκηα θαη ε δηδαζθαιία έγηλε έλα επάγγεικα κε δίπισκα (Labaree, 1992).  

Δηδηθά ζηελ Αγγιία νη εθπαηδεπηηθνί βίσζαλ πξσηνθαλή απηνλνκία ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Lawton, 1980, Lawn, 1990). Ζ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή εκπεηξνγλσκνζχλε πξνψζεζε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαηλνηνκία θαη ε εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε σο επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην  (νπ. 

αλαθ. ζην Hargreaves, 2000:158). 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη εθπαηδεπηηθνί απέθηεζαλ εκπηζηνζχλε, πιηθή 

αληακνηβή, επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη αμηνπξέπεηα ζε αληάιιαγκα γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εληνιψλ πνπ ην θξάηνο πεξίκελε απφ απηνχο (Helsby & McCulloch, 

1997). Αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνιάκβαλαλ έλα είδνο «επηηξεπφκελεο απηνλνκίαο» 

(Dale, 1988) ε παηδαγσγία έραλε ηελ αίζζεζε κνλαδηθφηεηάο ηεο. Απφ ην 1960 θαη 
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κεηά, ε παηδαγσγία ηεο ηάμεο άξρηζε λα γίλεηαη έλα ηδενινγηθφ πεδίν κάρεο αλάκεζα 

ζηελ παηδνθεληξηθή θαη καζεκαην-θεληξηθή εθπαίδεπζε, ηηο αλνηθηέο θαη ηηο θιεηζηέο 

ηάμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη ηηο πξννδεπηηθέο κεζφδνπο (νπ. αλαθ. ζην 

Hargreaves, 2000:159). 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο ηελ επνρή απηή ήηαλ ν 

αηνκηθηζκφο ηεο (Hargreaves, 1980). Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δίδαζθαλ ηηο 

ηάμεηο ηνπο κεκνλσκέλα, ρσξηζκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1970 θαη ηνπ 1980, ν αηνκηθηζκφο, ε απνκφλσζε θαη ε ηδησηηθφηεηα αλαγλσξίδνληαλ 

σο ηα πην δηαδεδνκέλα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ «επηηξεπφκελε 

απηνλνκία» κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη απηή ε ζηξαηεγηθή έθαλε ιίγα γηα λα πξνάγεη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο (Hargreaves 

& Goodson, 1996 νπ. αλαθ. ζην Hargreaves, 2000:160). Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

απνκφλσζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ θνηλσλία θαη ππνβίβαζε ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα δξάζεο, ηα νπνία ζπρλά 

είραλ κφλν επνπζηψδεηο ζρέζεηο κε ηελ πξαθηηθή ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή απηνλνκία 

κπνξεί λα έρεη δηεγείξεη πνιιέο θαηλνηνκίεο, αιιά ρσξίο δνκέο ππνζηήξημεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ιίγεο απηνλνκίεο πξνρψξεζαλ πέξα απφ ηελ πηνζέηεζε ζηελ επηηπρή 

εθαξκνγή, θαη αθφκε ιηγφηεξεο ζεζκνζεηήζεθαλ ζε φιν ην ζχζηεκα σο ζχλνιν 

(Fullan, 1991, νπ. αλαθ. ζην Hargreaves, 2000:160). 

Ζ πεξίνδνο ηνπ ζπιινγηθνύ επαγγεικαηία (the age of the collegial professional) 

αξρίδεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φπνπ εκθαλίδνληαη νη αδπλακίεο ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ κεκνλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ αθνχ νη δεμηφηεηέο ηνπ δελ επαξθνχζαλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ πνιππινθνηήησλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ηελ πξνζδνθία ηνπ φηη έπξεπε 

λα δηδάζθνπλ κε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη δελ είραλ δηδαρζεί (McLaughlin, 

1997 νπ. αλαθ. ζην Hargreaves, 2000: 162). 

ε κία επνρή απμαλφκελεο αβεβαηφηεηαο, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη εμαπιψλνληαη 

πέξα απφ ηηο απιέο δηαθξίζεηο κεηαμχ παξαδνζηαθψλ θαη παηδνθεληξηθψλ κεζφδσλ. 

Καζψο ακθηζβεηείηαη ε απζεληία ηεο εμσηεξηθήο επηζηεκνληθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο 

(Day, 1999 νπ. αλαθ. ζην Hargreaves, 2000:162), πνιινί εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα 

ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ν έλαο πξνο ηνλ άιιν γηα επαγγεικαηηθή κάζεζε, γηα κία 

αίζζεζε θαηεχζπλζεο θαη γηα ακνηβαία ππνζηήξημε. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη 

επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηαβνχιεπζε, ην ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη άιια 
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είδε θνηλήο εξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο. ε έλαλ θφζκν επηηαρπλφκελεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, απηφ ην είδνο ηεο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπγθεληξψζνπλ πφξνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλή αίζζεζε θαη λα 

αλαπηχμνπλ ζπιινγηθέο απαληήζεηο πξνο εληεηακέλεο θαη ζπρλά άζηαηεο απαηηήζεηο 

απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο. Παξάιιεια, απαηηνχληαη λέεο δεμηφηεηεο, ρξφλνο θαη 

πξνζπάζεηα θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί επαλαδηαηππψλνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο 

ηαπηφηεηέο ηνπο σο επαγγεικαηίεο ζε έλα πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηά ζπιινγηθφ ρψξν 

εξγαζίαο (Hargreaves, 2000:162). 

ηε ζπγθεθξηκέλε  πεξίνδν αιιάδνπλ ηα κνηίβα επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, ελδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη πξν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πεξηζζφηεξν βαζηζκέλεο ζην ζρνιείν κνξθέο γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά καζαίλνπλ 

θαιχηεξα ζηηο δηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο. Ο επαγγεικαηηζκφο 

εδψ είλαη «λένο» παξά «παιηφο» (Hargreaves, D., 1994), ζπιινγηθφο θαη νκαδηθφο 

παξά απηφλνκνο θαη αηνκηθφο (Hargreaves & Goodson, 1996 νπ. αλαθ. ζην 

Hargreaves, 2000:165). 

Ζ πεξίνδνο ηνπ κεηακνληέξλνπ επαγγεικαηία (post-professional) ζεκαηνδνηεί 

αιιαγέο θαη εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία ζηε ζηξνθή ηεο ρηιηεηίαο 

ζε κηα επνρή χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο. Έλα πηζαλφ απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ 

απηψλ είλαη έλαο λένο, κεηακνληέξλνο επαγγεικαηηζκφο (new postmodern 

professionalism) επξχηεξνο θαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνο (Hargreaves, 2000:167). Ζ 

κνίξα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ επνρή απηή δελ είλαη 

θαζνξηζκέλε.  

θηαγξαθείηαη, αθξνζηγψο, ην πιαίζην ηεο κεηακνληέξλαο επνρήο πνπ αξρίδεη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη νδεγείηαη απφ δχν θχξηεο εμειίμεηο ηα νηθνλνκηθά θαη ηηο 

επηθνηλσλίεο. Πξψηνλ, ππάξρνπλ λέα κνηίβα δηεζλνχο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο: ε 

εηαηξηθή θαη εκπνξηθή παγθνζκηνπνηεκέλε εμνπζία, ε κε απηνλνκία ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εζλψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπο πξνο ηελ αγνξά. 

Ζ δεχηεξε θηλεηήξηα δχλακε ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο είλαη ε ειεθηξνληθή θαη 

ςεθηαθή επαλάζηαζε ζηηο επηθνηλσλίεο, ε νπνία νδεγεί ζε ζηηγκηαία, 

παγθνζκηνπνηεκέλε δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη ςπραγσγίαο (Hargreaves, 

2000:167).  
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Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ κεηακνληέξλσλ απηψλ εμειίμεσλ είλαη έλα ζχλνιν 

επηζέζεσλ ελαληίνλ ηνπ επαγγεικαηηζκνχ. Οη αξρέο ηεο αγνξάο έρνπλ εγθνιπσζεί 

ηφζν έληνλα απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο, φπνπ ηα ζρνιεία έρνπλ εμνξζνινγηζηεί 

νηθνλνκηθά θαη έρνπλ γίλεη πην απνδνηηθά. Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί – ην πην 

αθξηβφ θνλδχιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ – έρνπλ γίλεη έλαο θχξηνο ζηφρνο γηα ηηο 

νηθνλνκίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη σο εκπφδηα γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απνδπλακσζεί κέζσ λνκνζεηεκέλσλ αιιαγψλ, 

λα έρνπλ πεξηνξηζηεί ζην πεδίν ιήςεο απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα λα έρεη 

ππνβηβαζηεί ε ζέζε ηνπο θαζηζηψληαο ηνπο επαλεηιεκκέλα ππεχζπλνπο γηα ηα 

ππνηηζέκελα δεηλά ηεο δεκφζηαο ή θξαηηθήο εθπαίδεπζεο (Ball, 1990).  

ε έλα πιαίζην απφ-επαγγεικαηνπνίεζεο, νη πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη: ζπγθεληξσηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 

δνθηκέο (testing regimes) ηα νπνία έρνπλ πεξηνξίζεη ην εχξνο θαη ηελ απηνλνκία ηεο 

θξίζεο ζηελ ηάμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

επίδνζεο (κέζσ ζηφρσλ, πξνηχπσλ, θαη γξαθηθψλ κνλνπαηηψλ παξαθνινχζεζεο θαη 

επζχλεο) (Hargreaves, 1994:426). Απηά κπνξεί λα έρνπλ παξεγνξήζεη ηηο 

θπβεξλήζεηο κε «δηαδηθαζηηθέο απηαπάηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο» (procedural 

illusions of effectiveness) Bishop & Mulford, (1996, νπ. αλαθ. ζην Hargreaves, 

2000:169), αιιά έρνπλ επίζεο ππνβάιεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κία κηθξνδηαρείξηζε 

φιν θαη απζηεξφηεξσλ ξπζκίζεσλ θαη ειέγρσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ίδηα ηελ αληίζεζε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο επαγγεικαηηζκνχ (νπ. αλαθ. ζην Hargreaves, 2000:168-169).  

Δάλ ε κεηακνληέξλα απηή επνρή δεη λα δεκηνπξγνχληαη ζπλαξπαζηηθέο θαη 

ζεηηθέο λέεο ζπλεξγαζίεο κε νκάδεο πέξα απφ ην ζρνιείν θαη λα καζαίλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη αλνηθηά κε άιινπο ζπλεξγάηεο ζε 

έλα επξχ θνηλσληθφ θίλεκα πνπ πξνζηαηεχεη θαη πξνάγεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο ή 

εάλ ζα γίλεη κάξηπξαο ηεο απν-επαγγεικαηνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηαξξένπλ θάησ απφ πνιιαπιέο πηέζεηο, εληαηηθέο απαηηήζεηο 

εξγαζίαο, κεησκέλεο επθαηξίεο λα κάζνπλ απφ ζπλαδέιθνπο θαη εμνπζελσκέλνπο 

ιφγνπο ινηδνξίαο, απηφ είλαη θάηη πνπ κέλεη λα απνθαζηζηεί (Hargreaves, 2000:175). 

Ζ απνδέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ επηρεηξείηαη 

κέζα απφ ηελ αιιαγή ζηάζεο ηνπ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ 

γίγλεζζαη. Παξαηίζεληαη παξαθάησ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, 

απφ ηελ πιήξε απηνλνκία, ζηε δηαρείξηζε, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηε ζπκκεηνρή, ηηο 
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νπνίεο βίσζε ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία κε θφλην ηηο πνιηηηθέο 

αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ επαγγεικαηηθή απηνλνκία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεπζεξία ησλ πξαθηηθψλ πνπ αζθνχληαη ζηελ ηάμε 

θαη απνηειεί θνηλφ δηαθχβεπκα θάζε κνξθήο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα 

απνηειεί ζεκείν ηξηβήο κε ηελ θξαηηθή εμνπζία πνπ επηζπκεί ηνλ έιεγρν ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο. 

 

3.4. Μνξθέο ηνπ επαγγεικαηηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ: παξαδνζηαθόο, 

δηαρεηξηζηηθόο, ζπλεξγαηηθόο θαη δεκνθξαηηθόο 

 

3.4.1. Παξαδνζηαθόο (traditional) επαγγεικαηηζκόο 

 

ηελ Αγγιία, ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ππήξμε 

πξαγκαηηθή απηνλνκία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ψζηε ν Le Grand (1997) ζεσξνχζε φηη ε 

πεξίνδνο απηή αληηπξνζψπεπε ην ρξπζφ αηψλα (golden age) ηνπ ειέγρνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη γνλείο εκπηζηεχνληαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επηζηεκνζχλε 

θαη γηα ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπνκέλσο, ν δάζθαινο απνιάκβαλε ηελ 

ειεπζεξία λα απνθαζίζεη φρη κφλν πψο λα δηδάμεη αιιά θαη ηη λα δηδάμεη. Οη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη γηα 

ηελ απηνλνκία ηνπο, ελψ ε πνιηηεία δελ παξελέβε ελεξγά ζην πεξηερφκελν είηε ηεο 

θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ είηε ηνπ έξγνπ ησλ δαζθάισλ ζηα ζρνιεία (νπ. αλαθ. ζην 

Whitty, 2008:33, 2006:3, 2000:283). 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, σζηφζν, 

ζεκεηψζεθαλ δξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε θχζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ. Παξάγνληεο φπσο: ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε 

απνηπρία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ε επίζεζε ηνπ Θαηζεξηζκνχ (Thatcherism attack) 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα θαηάρξεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο πνπ απέβε επηδήκηα γηα 

ηνπο καζεηέο, ε απαίηεζε ηεο πνιηηείαο γηα ινγνδνζία ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζην λα γίλνπλ πην 

αληαγσληζηηθά ζηελ αγνξά ζηα πξφηππα ησλ ηδησηηθψλ, ε γνληθή επηινγή ηνπ 

ζρνιείνπ θνίηεζεο ησλ παηδηψλ, ηα πεηξακαηηθά ζπζηήκαηα θνππνληψλ (voucher 

systems), ε ζέιεζε ηεο Θαηζεξηθήο θπβέξλεζεο γηα ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ έιεγρν ησλ 
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απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνπλ ηα ζρνιεία κέζα απφ θάζκα ζηφρσλ θαη δεηθηψλ 

επίδνζεο, νη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ζρνιείσλ ζε έλα «εκπνξεπκαηνπνηεκέλν» 

(marketised) ζχζηεκα εθθξάζηεθαλ ζην λφκν Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

(Education Reform Act) ηνπ 1988 πινπνηψληαο κηα πνιηηηθή πνπ ζπλδχαδε ηηο 

δπλάκεηο αγνξάο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηείαο. ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνιηηηθήο 

εηζήρζε ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (National Curriculum) θαη ην εζληθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζήο ηνπ. Οη επηπηψζεηο ήηαλ πξνθαλείο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

απηνλνκία θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ επαγγεικαηηζκφ ζηελ Αγγιία (Whitty, 2008:33-36, 

2006:4). 

πλεπψο απφ ηε ρξπζή επνρή ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκηαία θαη 

ζηαζεξά ν έιεγρνο γίλεηαη απφ απφζηαζε (steering at a distance). Tα ηππνπνηεκέλα 

θξηηήξηα (standardized criteria) απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ απφ ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νη δείθηεο επίδνζεο 

(performance indicators) νξηνζεηνχλ απζηεξά ην ηη θαη πψο ηα ζρνιεία δηεπζχλνπλ 

ηνπο πφξνπο ηνπο κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο δηαθξηηνχ 

δηαρεηξηζηηθνχ επηπέδνπ (a distinct managerial tier) κέζα ζηα ζρνιεία (Whitty, 2008: 

36, 2006:4). 

Ζ ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο 

απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. ε αθαδεκατθφ επίπεδν, νη 

Furlong et al. (2000) θάλνπλ ιφγν γηα αλάγθε αιιαγήο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κέζα απφ ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

αμίεο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη αιιαγέο ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ, καθξνπξφζεζκα, ζα ρξεζηκεχζεη ζηε 

δεκηνπξγία κίαο λέαο γεληάο εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψζεο, 

δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο αμίεο. Παξάιιεια, νη Furlong et al. (2000) ζεσξνχλ 

φηη έρεη πεξάζεη αλεπηζηξεπηί ν θαηξφο θαηά ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί σο 

απνκνλσκέλνη επαγγεικαηίεο έπαηξλαλ παηδαγσγηθέο απνθάζεηο αλεχζπλα ζρεηηθά κε 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κφλνη ηνπο ρσξίο αλαθνξά ζηνλ έμσ θφζκν (νπ. αλαθ. ζην 

Sachs, 2001:151). 

Ο λένο επαγγεικαηηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη δέρεηαη εληνιέο απφ ην θξάηνο θαη 

πεξηγξάθεηαη σο δηαρεηξηζηηθφο επαγγεικαηηζκφο.  

 



 60 

3.4.2. Γηαρεηξηζηηθόο (managerial) επαγγεικαηηζκόο 

 

Ο δηαρεηξηζηηθφο (managerial) επαγγεικαηηζκφο άθκαζε ζηελ Αγγιία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Νένπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο πνπ εμειέγε ην 1997. H  

πνιηηηθή ησλ πληεξεηηθψλ ζπλνςίζηεθε απνηειεζκαηηθά ζην Πξάζηλν Βηβιίν 

(Green Paper) κε ηίηιν Teachers: meeting the challenge of change (DfEE, 1998), 

φπνπ ζθηαγξαθνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην επάγγεικα ηνπ  

εθπαηδεπηηθνχ. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί λα: α) απνδέρνληαη ηελ επζχλε, β) έρνπλ 

πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη φινπο ηνπο καζεηέο, γ) ιακβάλνπλ 

πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ηεο 

ππνθεηκεληθήο γλψζεο, δ) βαζίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε) εξγάδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πξνζσπηθφ άιισλ ζρνιείσλ, δ) δέρνληαη ηε ζπκβνιή ησλ γνληψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

άιισλ παξαγφλησλ εθηφο ζρνιείνπ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ θαη 

ε) πξνζδνθνχλ ηελ αιιαγή θαη λα πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία (Whitty, 2006:5, 2008: 

37-38). 

Οη Beck & Young (2005:193) ζεσξνχλ φηη ε δηδαζθαιία δελ πέηπρε πνηέ, ζηελ 

Αγγιία θαη ζηελ Οπαιία, λα επηηχρεη πιήξε επαγγεικαηηθή απηνλνκία παξά ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ησλ ππνπξγψλ παηδείαο ηνπ Νένπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο. Οπζηαζηηθά, ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είρε ηελ πιήξε «επηηξεπφκελε απηνλνκία» 

(licensed autonomy), φπσο είρε ε ηαηξηθή θαη ε λνκηθή παξαδνζηαθά, λα επηηξέπεηαη 

απφ ηελ πνιηηεία ζηνπο επαγγεικαηίεο λα απηφ-ξπζκίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο (Whitty, 

2000:283). 

Ο ιφγνο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ είλαη θπξίαξρνο ζηελ εξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ παξάγνληεο φπσο: ε νξγαλσηηθή αιιαγή, νη επηηαγέο πξνο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη θαη πξνο ηα ζρνιεία λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Sachs, 2001:151).  

Ο Clarke (1995) ππνζηεξίδεη φηη θεληξηθή ηδέα ηνπ λένπ δηαρεηξηζκνχ 

ζεκειηψλεηαη ζηελ «θαζνιηθφηεηα» (universalism) θαη ζηνλ «ηζνκνξθηζκφ» 

(isomorphism). Ζ θαζνιηθφηεηα ππνζηεξίδεη φηη φιεο νη νξγαλψζεηο είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ίδηεο θαη, αλεμάξηεηα απφ ηηο εηδηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, ρξεηάδεηαη λα 

επηδηψμνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα (efficiency). Γεδνκέλνπ, φηη νη δηεπζπληέο 
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ελζαξθψλνπλ ηελ αλαδήηεζε γηα απνδνηηθφηεηα, φιεο νη νξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα 

δηεπζπλζνχλ. Ο ηζνκνξθηζκφο είλαη ε αμίσζε φηη νη εκπνξηθέο νξγαλψζεηο είλαη ε 

πιένλ θπζηνινγηθή κνξθή ζπληνληζκνχ, ζε ζχγθξηζε κε ην πνηεο νξγαλψζεηο 

δεκφζηνπ ηνκέα είλαη απνθιίλνπζεο. Έπεηαη, φηη γηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν επαξθείο 

νη νξγαλψζεηο δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο ηα ζρνιεία, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

«κεζνδηθέο» – λα ελζσκαηψζνπλ ηελ θαιή πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. ε 

αληίζεζε κε ηνπο γξαθεηνθξάηεο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο πνπ έρνπλ 

ειέγμεη ηελ παξνρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην παξειζφλ, νη λένη δηεπζπληέο 

πξνβάιινληαη σο θαηλνηφκνη θαη δπλακηθνί, επέιηθηνη θαη δηαθαλείο, ζπγθεληξσκέλνη 

ζηνλ πειάηε (customer-centered) θαη ζηξαηεγηθνί (νπ. αλαθ. Power, 1997:344 & 

Sachs, 2001:151-152). 

Ο δηαρεηξηζηηθφο ιφγνο δηαηππψλεη δχν μερσξηζηνχο ηζρπξηζκνχο, αθελφο φηη ε 

απνδνηηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα επηιχζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θαη αθεηέξνπ φηη νη 

πξαθηηθέο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ 

ηνκέα κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα (Rees 1995 νπ. αλαθ. ζην 

Sachs, 2001: 151). Ζ πνιηηηθή ηνπ Νένπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο έρεη σο ζηφρν ε 

πνιηηεία λα δηαδξακαηίζεη έλα δπλακηθφηεξν ξφιν θαζνξίδνληαο ξεηά ηη αλακέλεηαη 

λα επηηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί παξά λα ην αθήζεη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή θξίζε 

ηνπο (Whitty, 2008:38). 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηηζκνχ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπνζεηνχληαη ζε κία γξακκή εμνπζίαο φζνλ αθνξά ηελ επζχλε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε 

κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ην δηεπζπληή ζην επαξρηαθφ – 

πεξηθεξεηαθφ γξαθείν θαη ζην θεληξηθφ γξαθείν. Ο δηαρεηξηζκφο είρε, επίζεο, κία 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζην έξγν ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ο δηεπζπληήο έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ην ξφιν ηνπ αλψηεξνπ 

ζπλαδέιθνπ ζε έλα ξφιν ζεζκηθνχ δηαρεηξηζηή (Sachs, 2001:152). 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ελζαξξπλζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν λα 

εκπιαθνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα κέζσ ηεο κεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα ζρνιεία 

κε ρνξεγνχο απνηεινχλ πιένλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ γπκλάζησλ ζρνιείσλ ζηελ 

Αγγιία θαη φια ηα γπκλάζηα ζρνιεία ελζαξξχλνληαη πιένλ λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην 

κνλνπάηη (Whitty, 2006:10). 
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Ζ παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο κεηαθξάδεηαη ζε εζληθέο ηξαηεγηθέο 

Γξακκαηηζκνχ θαη Αξηζκεηηζκνχ (National Literacy and Numeracy Strategies) θαη 

ππεηζέξρεηαη ζε ιεπηνκεξείο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο – θαζνξίδνπλ ην ηη θαη ην πψο 

λα δηδάμεηο – πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ 

θαη ηε δηδαζθαιία. Ο Furlong (2005) επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ 2.000 πξφηππα ζρέδηα καζήκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

Οη ηξαηεγηθέο έρνπλ επηθέξεη αμηνζεκείσηε ρξεκαηνδφηεζε γηα έξεπλα, ε 

παξάδνζε έρεη ηππνπνηεζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ πξφγξακκα αμηνιφγεζεο καζεηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο θαη ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο θζάλνπλ ζε δεδνκέλα επίπεδα γξακκαηηζκνχ θαη 

αξηζκεηηζκνχ (νπ. αλαθ. ζην Whitty, 2006:6, 2008:38). 

ηελ Αγγιία, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

θεληξηθφ ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηείαο. Οη ζπνπδέο αθνξνχζαλ κία πεξηζζφηεξν πξαθηηθή 

(practically-based) κνξθή πξνεηνηκαζίαο, κε έκθαζε ζηελ θαηάξηηζε παξά ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ επηηπρία ησλ πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν (Furlong et al, 2000 νπ. αλαθ. ζην Whitty, 2006:6). 

Σα πνηθηιφκνξθα καζήκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα ππνβιήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1984 ζε θεληξηθέο 

εληνιέο (centrally mandated). Ο έιεγρνο έγηλε πην αζθπθηηθφο απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε κία ζεηξά θπβεξλεηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ θαζφξηδαλ ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ έπξεπε λα επηηεπρζνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο γηα λα δηδάμνπλ (DES, 

1989, DfE, 1992, 1993). Ζ αλεξρφκελε θπβέξλεζε ηνπ Νένπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο, 

ην 1997, κεηάηξεςε απνηειεζκαηηθά ηηο ηθαλφηεηεο ζην αλεθάξκνζην «εζληθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ» θαζνξίδνληαο ιεπηνκεξψο αθελφο ην πεξηερφκελν πνπ έπξεπε 

λα θαιπθζεί απφ ηνπο αζθνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο: ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα 

καζεκαηηθά, ηε θπζηθή θαη ηηο ΣΠΔ θαη αθεηέξνπ εζηηάδνληαο ζε έλα ζχζηεκα 

πξνηχπσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί απφ φινπο ηνπο αζθνχκελνπο (DfES/TTA, 2002) 

(Whitty, 2006:6-8). 

Δθηφο απφ ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ηεο πνιηηείαο, ζχκθσλα κε ηνπο Beck & Young 

(2005:193), ε θπβέξλεζε επέβαιε λένπο ηξφπνπο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ 

νπνία ν γεληθηζκφο (genericism) είλαη θπξίαξρνο. ηα ηλζηηηνχηα εθπαίδεπζεο, ηα 

καζήκαηα αξρηθήο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπκκνξθψλνληαη κε «πξφηππα» 

(standards) πνπ θαζνξίδνπλ γεξά νξηδφκελεο «ηθαλφηεηεο» (competencies). 
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Παξάιιεια, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη επεξεαζηεί απφ ην ρψξν εξγαζίαο: νη 

«θνηηεηέο» (students) έρνπλ κεηνλνκαζηεί σο «αζθνχκελνη» (trainees), ν εληαηηθφο 

έιεγρνο θαη ε επηζεψξεζε ησλ «παξνρέσλ» (providers) έρεη γίλεη θαλφλαο θαη oη 

πξνηεξαηφηεηεο θαηάξηηζεο αιιάδνπλ σο απάληεζε ζε κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε, φπσο ε Δζληθή ηξαηεγηθή Γξακκαηηζκνχ. Λακβάλνληαο φια απηά 

ππφςε, θαίλεηαη δχζθνιν λα αληηζηαζεί θαλείο ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Bernstein 

(2000:59) φηη ε επέθηαζε ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηψλ «ζεζκνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο 

ηθαλφηεηαο θαηάξηηζεο σο ην ζεκειηψδε παηδαγσγηθφ ζθνπφ» (fundamental pedagogic 

objective).  

Δπηπξνζζέησο, ε πεξηθνπή απφ ηα καζήκαηα κνξθψλ εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο – 

φπσο ηεο θηινζνθίαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο – 

ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί σο επεμεγεκαηηθή ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ Bernstein φηη νη γεληθέο 

ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ κία δηαδηθαζία απνζηψπεζεο (silencing) κε ην αξλνχληαη 

ζηνπο «αζθνχκελνπο» ηελ πξφζβαζε ζηηο κνξθέο γλψζεο πνπ επηηξέπνπλ λα 

εμεηαζηνχλ ελαιιαθηηθέο πηζαλφηεηεο – αλαπαξάγνληαο, έηζη, θαληαζηηθέο ηδέεο 

εξγαζίαο θαη δσήο πνπ αθαηξνχλ ηηο πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο 

ησλ ζπλζεθψλ ηνπο θαη αλαηξνχλ ηηο πηζαλφηεηεο θαηαλφεζεο θαη θξηηηθήο (Jones & 

Moore, 1995 & Bernstein, 2000: 53). 

Οη ζηξαηεγηθέο Γξακκαηηζκνχ θαη Αξηζκεηηζκνχ επέθεξαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά 

ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε άιιν πξνζσπηθφ ζηα ζρνιεία. Αλάκεζα ζην 

1997 θαη ην 2005 ν αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ βνεζψλ ζηα ζρνιεία ζρεδφλ 

ηξηπιαζηάζηεθε – απφ 35.000 ζε κφιηο ιίγν θάησ απφ 100.000 (Whitty, 2008:38). 

ρεηηθά κε ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηα ζρνιεία, 

εθπνλήζεθε έλα επξχηεξν «πξφγξακκα δξάζεο ησλ παηδηψλ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Νφκνο γηα 

Παηδηά 2004 (Children Act 2004) ). H ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία βαζίδεηαη ζε έλα 

Πξάζηλν Βηβιίν κε ηίηιν Κάζε Παηδί Μεηξά (Every Child Matters) (DfES, 2003), ην 

νπνίν έγηλε επξέσο δεθηφ. Αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξηθή επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα ηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ θαη απαηηεί απφ ηα ζρνιεία λα επηηχρνπλ 

πέληε απνδφζεηο γηα φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο ησλ ππφβαζξψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

«λα είλαη πγηή, αζθαιή, λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ, λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά 

θαη λα επηηπγράλνπλ νηθνλνκηθή επεκεξία» (Whitty, 2008:40-41). 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ν λφκνο δεηά λα δηαζθαιηζηεί δη-

ππεξεζηαθή εξγαζία (multi-agency working) γηα ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ (Whitty, 

2008:41).  

Σν γεγνλφο απηφ επηθέξεη επξείεο αιιαγέο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο πξνβάιεη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε άιινπο επαγγεικαηίεο. Ζ απνδέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ 

θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

σο επαγγεικαηία είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ απηνλνκίαο θαη ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. 

 

3.4.3. πλεξγαηηθόο (collaborative) επαγγεικαηηζκόο 

 

χκθσλα κε ην Whitty (2008:41-44) ν ζπλεξγαηηθφο (collaborative) 

επαγγεικαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εηεξφθιεησλ ππεξεζηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνγέλεηα, ε θνηλφηεηα θαη ε πξφλνηα ησλ παηδηψλ θηλνχληαη 

παξάιιεια κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηα ζρνιεία 

ζπκκεηέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ππεξεζίεο. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα, ζηελ Αγγιία νη ηνπηθέο αξρέο ελζαξξχλνληαη λα ελψζνπλ ηκήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ηζρπξά ηκήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

ππεξεζηψλ γηα παηδηά θαζηεξψλνληαο ηελ «Δκπηζηνζχλε Γηα Σα Παηδηά» (Children’s 

Trusts) θαη ζπληνλίδνληαο ηηο ππεξεζίεο απηέο κε άιινπο λνκνζεηεκέλνπο θαη 

εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο (Whitty, 2008:41). ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο πξνβιέπεηαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ «πιήξσο εμνπιηζκέλσλ 

εθηεηακέλσλ ζρνιείσλ» (full service extended schools) ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ ζηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο πξφζβαζε ζε καζήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε 

ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, ηεο δηθαηνζχλεο ησλ αλειίθσλ, 

ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο (Whitty, 2006:10, 2008:41). 

Ζ δη-ππεξεζηαθή εξγαζία έρεη σο απνηέιεζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί λα βξίζθνληαη 

ζε ελεξγή ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο. ηαρπνινγψληαο ελδεηθηηθά: επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, 

ππαιιήινπο πξφλνηαο, θνηλνηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ιεηηνπξγνχο ζηνλ ηνκέα ηεο 
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λενιαίαο, εθπαηδεπηηθνχο ςπρνιφγνπο, ζεξαπεπηέο ιφγνπ θαη γιψζζαο, ηελ 

αζηπλνκία θαη άιινπο ππαιιήινπο ηεο ηνπηθήο αξρήο (Whitty, 2008:42). 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πνιιέο ππεξεζίεο έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλέιημή ηνπο (Whitty, 2008:41).  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο αξρέο πνπ ηε 

δηαθξίλνπλ θαη νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) παξνρή πιαηζίνπ ζηήξημεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη εζηθή ελίζρπζε, β) ελίζρπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ 

ππεπζπλνηήησλ, γ) βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο θαη ηεο παξερφκελεο 

κάζεζεο πξνο ηνπο καζεηέο, δ) ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο επαγγεικαηηθήο 

απηνπεπνίζεζεο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη 

κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ε) πξνζθνξά ελφο πιαηζίνπ ζχγθξηζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο παξαθηλψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα θξηηηθφ αλαζηνραζκφ ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ζηελ ηάμε θαη ζη) παξνρή επθαηξηψλ κάζεζεο 

ζηα άηνκα απνηειψληαο ην έλαπζκα γηα επαγγεικαηηθή κάζεζε (Hargreaves, 

1994:245-247 νπ. αλαθ. ζην Φσηνπνχινπ 2013:99-101).  

κσο, ν ζπλεξγαηηθφο επαγγεικαηηζκφο απνηέιεζε αληηθείκελν θξηηηθήο. Κάπνηεο 

θξηηηθέο εζηίαζαλ ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο, νη γνλείο θαη ε επξχηεξε θνηλφηεηα ζα 

κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ ζε ζχγρπζε σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή εάλ ην 

δηθαίσκα ελφο παηδηνχ γηα κάζεζε ζα κπνξνχζε λα απεηιεζεί απφ ην λέν 

δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα δξάζεο. Άιιε θξηηηθή ζρνιίαζε φηη ν ζπλεξγαηηθφο 

επαγγεικαηηζκφο ζα νδεγήζεη λα «απν-επαγγεικαηνπνηήζεη» (de-professionalise) 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Whitty, 2008:42). 

Ο Whitty (2008:42, 2000:282) αληίζεηα, ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

πξνζπάζεηα επαλα-επαγγεικαηνπνίεζεο (re-professionalisation) δειαδή, θαηαζθεπή 

ελφο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ επαγγεικαηηζκνχ, ίζσο πεξηζζφηεξν θαηάιιεινπ ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο. Αλ θαη γηα ηε ζπδήηεζε πεξί επαγγεικαηηζκνχ αθεηεξία ήηαλ νη 

δηαρεηξηζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Αγγιία, ν ζπλεξγαηηθφο επαγγεικαηηζκφο 

πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λέεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο εηδηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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παξακέλεη ζεκαληηθή, αιιά ζα ρξεηαζηεί λα αλαπηπρζεί θαη λα δηαδνζεί δηαθνξεηηθά 

ζε ζπλεξγαηηθά πιαίζηα. 

 

3.4.4 Γεκνθξαηηθόο (democratic) επαγγεικαηηζκόο 

 

πλέρεηα ηνπ ζπλεξγαηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ απνηειεί ν δεκνθξαηηθφο 

επαγγεικαηηζκφο (democratic professionalism), φπνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε άιινπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηα 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. 

Ο δεκνθξαηηθφο επαγγεικαηηζκφο, αλ θαη έρεη αξθεηά ζεκεία ηαχηηζεο κε ηνλ 

ζπλεξγαηηθφ επαγγεικαηηζκφ, πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή επαηζζεηνπνηεκέλσλ 

παξαγφλησλ ησλ νπνίσλ νη θσλέο έρνπλ παξαδνζηαθά κείλεη ζησπειέο ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε (Apple, 1996). Τπνζηεξίδεηαη, φηη κηα ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν δελ είλαη ν παξαδνζηαθφο επαγγεικαηηζκφο αιιά έλαο 

δεκνθξαηηθφο επαγγεικαηηζκφο, ν νπνίνο επηδεηά λα απνκπζνπνηήζεη ην 

επαγγεικαηηθφ έξγν θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπκκαρίεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ζηηο απνθιεηζκέλεο νκάδεο καζεηψλ, γνλέσλ θαη κειψλ ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο (Whitty, 2000:292, 2006:14 & 2008:44) γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ 

ιακβάλνληαλ παξαδνζηαθά νη απνθάζεηο είηε απφ ηα επαγγέικαηα είηε απφ ην θξάηνο 

(Sachs, 2001:152),  κε ζθνπφ λα νηθνδνκήζεη έλα δεκνθξαηηθφηεξν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηειηθά κία πεξηζζφηεξν αλνηθηή θνηλσλία (Whitty, 2006:14, 2008:44) . 

Ο ππξήλαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ δίλεη έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή, 

ζπλεηαηξηθή δξάζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. ε 

απηή ηελ πξνβιεκαηηθή, ν Preston (1996:192) δηαηείλεηαη φηη ν δεκνθξαηηθφο 

επαγγεικαηηζκφο «δελ επηδεηά λα κπζνπνηήζεη ην επαγγεικαηηθφ έξγν, νχηε λα 

πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε απηφ. Αληίζεηα, δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ησλ καζεηψλ, γνληψλ θαη άιισλ θαη επηδεηά λα αλαπηχμεη κία επξχηεξε 

θαηαλφεζε φζνλ αθνξά ηελ θνηλφηεηα εθπαίδεπζεο θαη ην πψο απηή ιεηηνπξγεί. Ωο 

επαγγεικαηίεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη θαη λα έρνπλ ηελ επζχλε γηα 

εθείλν ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, θαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά κέζα απφ ην 

ζπλδηθαιηζκφ  ηνπο».  



 67 

Απφ ηελ άιιε, ν Fielding (2004:198-9) ζρνιηάδνληαο ηελ απμαλφκελε 

αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο «θσλήο ησλ καζεηψλ» ζηε ζρνιηθή ιήςε απνθάζεσλ, 

ζεκεηψλεη φηη ην «λέν θχκα» ηεο θσλήο ηνπ καζεηή θαίλεηαη φηη δεκηνπξγεί κηα 

ειπίδα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δεκνθξαηηθήο πξαθηηθήο δίλνληαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο ην θνπξάγην θαη ηελ απηνπεπνίζεζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξαθηηθέο θαη πξνηάζεηο γηα κία δηθαηφηεξε θαη ελεξγή 

θνηλσλία. 

Οη πξνηξνπέο ηεο θπβέξλεζεο γηα απμεκέλε επηξξνή ησλ γνληψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα ζρνιεία, ελδερνκέλσο, λνκηκνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή άιισλ 

παξαδνζηαθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Οη Gale & 

Densmore (2000, 2003) & Whitty (2006, 2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ν δεκνθξαηηθφο 

επαγγεικαηηζκφο απαηηεί φρη πνιχ ηζρπξφηεξνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

είηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε ησλ παηδηψλ, αιιά πνιχ ελεξγφηεξε εκπινθή ελφο 

ζπλφινπ παξαγφλησλ αθνζησκέλσλ ζε κία δίθαηε θνηλσλία (νπ. αλαθ. ζην Whitty, 

2006:14,  2008:45). 

Έλαο δεκνθξαηηθφο επαγγεικαηηζκφο ζα έπξεπε λα πηνζεηεζεί σο κία 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζην παξαδνζηαθφ επαγγεικαηηθφ ζρέδην θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ 

επαγγεικαηηθφ ζρέδην πνπ δηαθεξχζζεηαη απηή ηε ζηηγκή απφ ηηο θπβεξλήζεηο. O 

Whitty (2006:14) ππνζηεξίδεη φηη κέζα απφ ην δεκνθξαηηθφ επαγγεικαηηζκφ 

ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ πνιηηηζκψλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, παξά 

εθιεθηηθψλ πνιηηηζκψλ. χκθσλα κε ηνλ Brennan (1996), ε πξνζέγγηζε απηή ηνλίδεη 

φηη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη κία επξχηεξε επζχλε φρη κφλν ζηελ ηάμε αιιά ε επζχλε ηνπ 

απηή εθηείλεηαη ζηε ζπλεηζθνξά ζην ζρνιείν, ζην ζχζηεκα, ζε άιινπο καζεηέο, ζηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα θαζψο θαη ζπιινγηθέο επζχλεο σο επαγγεικαηηθή νκάδα (Sachs, 

2000: 78, 2001:153). 

Ο Leaton-Gray (2006:178) έρεη νξζά ηζρπξηζηεί φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο πξφζθαηεο δηαρεηξηζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο έρεη κεξηθέο θνξέο «ππνλνκεχζεη (undermined) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

σο παηδαγσγνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο σο καζεηεπφκελνπο» (νπ. αλαθ. ζην Whitty, 

2008:46). Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ην Whitty (2008:46) νη ζπγθεθξηκέλεο 

αλαδπφκελεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο εκπινθήο θαη νη ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ηαπηφηεηεο παξέρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ειπίδα ρεηξαθέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ καζεηψλ γηα έλα δεκνθξαηηθφ κέιινλ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ πξνζθέξνληαη 
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απφ ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ έλα 

παξαδνζηαθφ κνληέιν επαγγεικαηηζκνχ. Δλ θαηαθιείδη, ν ζπλεξγαηηθφο θαη ν 

δεκνθξαηηθφο επαγγεικαηηζκφο είλαη ελδερνκέλσο πξννδεπηηθνί ηξφπνη 

επαγγεικαηηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε αθφκε λα πξνθχςεη απφ ηηο πξφζθαηεο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.         

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρνπλ θπξηαξρήζεη δχν ιφγνη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

πνπ δεκηνπξγνχλ δχν δηαθξηηέο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο. Ο δηαρεηξηζηηθφο 

ιφγνο, απφ ηε κηα, δεκηνπξγεί κία επηρεηξεκαηηθή ηαπηφηεηα φπνπ ε αγνξά θαη 

δεηήκαηα επζχλεο, νηθνλνκίαο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

δηακνξθψλνπλ ην πψο νη εθπαηδεπηηθνί νηθνδνκνχλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, ν δεκνθξαηηθφο ιφγνο, βξίζθεηαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηνπο δηαρεηξηζηηθφ, δεκηνπξγεί κία αθηηβηζηηθή επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα φπνπ ε ζπλεξγαηηθφηεηα απνηειεί έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξαθάησ, νξηνζεηνχληαη νη δχν ηαπηφηεηεο.  

 

3.4.5 Επισειπημαηική (entrepreneurial) και Ακηιβιζηική (activist) ηαςηόηηηα 

 

χκθσλα κε ηνπο Clarke and Newman (1997:92-93), νη ιφγνη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα είδε ζέζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ηαπηφηεηαο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα έξρνληαη γηα λα εμεηάζνπλ 

ηηο ζρέζεηο ηνπο απφ δηαθνξεηηθή ζέζε ηζρχνο, θάζε θνξά. Ο ιφγνο ηνπ δηαρεηξηζκνχ 

δίλεη λέα ζέζε ζην ππνθείκελν εθείλν ηεο δηαρείξηζεο θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

δεκνθξαηηθφ επαγγεικαηηζκφ. Πξνζζέηνπλ φηη «νη δηαρεηξηζηηθνί ιφγνη δεκηνπξγνχλ 

ηηο δπλαηφηεηεο κέζα ζηηο νπνίεο ηα άηνκα δηαπιάζνπλ λένπο ξφινπο θαη ηαπηφηεηεο θαη 

απφ ηηο νπνίεο αληινχλ ηδέεο γηα ηε ινγηθή ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο».  

Ο δηαρεηξηζκφο απηφο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε ηεο ελφο λένπ κνληέινπ 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο: ηελ επηρεηξεκαηηθή (entrepreneurial). ην πιαίζην ηνπ 

δηαρεηξηζκνχ ε αγνξά παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζην πψο νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπγθξνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζπιινγηθά θαη αηνκηθά. Ο 

αληαγσληζκφο γηα ηνπο κεησκέλνπο πφξνπο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ δεκηνπξγεί έλα 

αληαγσληζηηθφ παξά έλα ζπλεξγαηηθφ ήζνο. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

εληζρχεηαη κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ λνκνζεηηθψλ ειέγρσλ θαη εζσηεξηθψλ, ζεζκηθψλ 
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κεραληζκψλ, φπσο: δείθηεο επίδνζεο θαη επηζεσξήζεηο πνπ θαηλνκεληθά παξέρνπλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο κία βάζε γηα επηινγή αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα δηαρεηξηζηηθψλ 

επηηαγψλ (Menter et al. 1997: 64 νπ. αλαθ. ζην Sachs, 2001:156). 

Ζ εκθάληζε ηνπ θηλήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ (teacher 

professionals standards) ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

θαη ηελ Απζηξαιία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

ηππνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο παξά κε ηελ πνηφηεηα. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, γηα 

παξάδεηγκα, ε πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Νέαο Γεμηάο (New Right) ζηνρεχεη ζηελ 

αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ επζπλψλ απφ ην θξάηνο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο έλα κέζν αχμεζεο ησλ πξνηχπσλ επίδνζεο. Ζ εηζαγσγή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά ζεκαίλεη φηη θάλεη ηελ εθπαίδεπζε λα θαίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζαλ έλα εκπφξεπκα έηζη ψζηε λα δίλεηαη πξφζβαζε ζηνπο γνλείο ζε έλα εχξνο 

πξντφλησλ απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ. ε απηφ ην πιαίζην, ηα ζρνιεία 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά φηαλ κπαίλνπλ ζε αληαγσληζκφ (Sachs, 

2001:156). 

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο αγνξάο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απνκφλσζε θαη κπζηηθφηεηα κε απνηέιεζκα λα πξνσζείηαη ν 

αηνκηθηζκφο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο αηνκηθηζκφο βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε 

κε ηε ζπλεξγαζία ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηαπηφηεηαο, είλαη: α) 

αηνκηθηζηηθή, β) αληαγσληζηηθή, γ) ειέγρνπζα θαη ξπζκηζηηθή θαη δ) εμσηεξηθά 

νξηζκέλε (Sachs, 2001: 156-157). 

Ο αηνκηθηζκφο αληηηίζεηαη ζηε ζπιινγηθφηεηα, ν δηαρεηξηζηηθφο ιφγνο είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ ην δεκνθξαηηθφ ιφγν. Ο δεκνθξαηηθφο ιφγνο νδεγεί ζε 

κία αθηηβηζηηθή – καρεηηθή (activist) επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα. 

H Sachs (2000:87) αλαθέξεηαη ζην πξσηφθνιιν γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ελφο 

αθηηβηζηή εθπαηδεπηηθνχ απαηηψληαο λένπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

εξγαζηνχλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζρνιείσλ. Πξφθεηηαη γηα λέεο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο 

κε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο. Βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο εξείδεηαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ελφο αθηηβηζηή εθπαηδεπηηθνχ είλαη: α) πεξηεθηηθφηεηα 

(inclusivness) παξά απνθιεηζηηθφηεηα (exclusiveness), εθπαηδεπηηθψλ, αθαδεκατθψλ, 

ζπλδηθαιηζηψλ, αηφκσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εξγνδνηψλ θαζψο επίζεο γνλέσλ θαη 

άιισλ θνηλνηηθψλ νκάδσλ, β) ζπιινγηθή θαη ζπλεξγαηηθή δξάζε, γ) εθηθηνί ζθνπνί 
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θαη πξνζδνθίεο, δ) αλαγλψξηζε ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

νκάδσλ, ε) δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, 

ζη) ππεπζπλφηεηα δ) δξάζε κε πάζνο θαη ζη) αίζζεζε επραξίζηεζεο θαη 

δηαζθέδαζεο.  

ηα δεκνθξαηηθά ζρνιεία φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο δξα ζχκθσλα κε ηελ αθηηβηζηηθή 

ηαπηφηεηα ελδηαθέξνληαη γηα ηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο 

αληζφηεηαο θαη ηεο θαηαπίεζεο. Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηαπηφηεηαο είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. Οη αμίεο απηέο δελ αθνξνχλ κφλν ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

αιιά επίζεο γηα κία επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γνλέσλ θαη καζεηψλ (Sachs, 

2001: 157). 

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο σο κίαο 

αθηηβηζηηθήο ηαπηφηεηαο πεξηιακβάλεη δχν θχξηα ζηνηρεία: αξρηθά, ηελ πξνζπάζεηα 

ηεο απνδέζκεπζεο απφ ηα δεζκά ηνπ παξειζφληνο, επηηξέπνληαο έηζη κία 

κεηαζρεκαηηζηηθή ζηάζε πξνο ην κέιινλ θαη δεχηεξνλ ηελ ππέξβαζε θάπνησλ 

αηφκσλ ή νκάδσλ έλαληη άιισλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πξνηείλνληαη δχν 

ζηξαηεγηθέο: νη απηφ-δηεγήζεηο (self-narratives) θαη νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

(communities of practice).  

O εθπαηδεπηηθφο ζε αηνκηθφ θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη 

ηε ζεκαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ απηφ-δηεγήζεσλ. χκθσλα κε ηνπο Gergen & 

Gergen (1988: 20-21) νη δηεγήζεηο είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, «(…) θνηλσληθέο 

θαηαζθεπέο, πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή κεηαβνιή θαζψο πξνρσξάεη ε αιιειεπίδξαζε 

(…) ε απηφ-δηήγεζε είλαη κία γισζζηθή εθαξκνγή πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ άηνκα ζε 

ζρέζεηο γηα λα δηαηεξεζνχλ, εληζρπζνχλ ή λα εκπνδηζηνχλ πνηθίιεο ελέξγεηεο. Οη απηφ-

δηεγήζεηο είλαη ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηέηνηνπο θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο φπσο ε δηθαίσζε, ε θξηηηθή θαη ε θνηλσληθή ζηεξενπνίεζε» (νπ. αλαθ. ζην 

Sachs, 2001: 157-158). 

Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαηαζθεπάδνπλ απηέο ηηο απηφ-δηεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπο. Οη απηφ-

δηεγήζεηο παξέρνπλ κία ζπιινγηθή επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη κία πξφθιεζε γηα 

αλαλέσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη νη 

ηζηνξίεο απηέο δεκφζηεο, λα θνηλνπνηνχληαη κε έλαλ ηξφπν ψζηε λα κνηξάδνληαη, λα 
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ζπδεηνχληαη ή θαη λα ακθηζβεηνχληαη απφ άιινπο. Ζ δεκνζίεπζε απηψλ ησλ 

δηεγήζεσλ είλαη κία πεγή γηα έληνλε επαγγεικαηηθή εμέιημε. Πξνζθέξεη επθαηξίεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ην ηη πηζηεχνπλ φηη 

πξαγκαηεχεηαη ε ζρνιηθή θνίηεζε, ε εθπαίδεπζε, ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε 

παηδαγσγία. Οη θξηηηθέο απηφ-δηεγήζεηο έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο ρεηξαθέηεζεο ζε 

αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κίαο αθηηβηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο (Sachs, 2001: 158). 

Οη δεκνθξαηηθνί ιφγνη πξνθαινχλ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο. 

Απηέο νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο δελ είλαη απηάξθεηο νληφηεηεο. Αλαπηχζζνληαη ζε 

κεγαιχηεξα πιαίζηα – ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, ζεζκηθά – κε εηδηθή 

αλαθνξά ζε πφξνπο θαη πεξηνξηζκνχο. Κχξηεο ζπληζηακέλεο ησλ θνηλνηήησλ 

πξαθηηθήο είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε επξεκαηηθφηεηα. Ζ πξψηε απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα 

λα ζπκκεηέρεη θαλείο ζε βαξπζήκαληεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο, ζηελ 

παξαγσγή θνηλψλ αληηθεηκέλσλ, ζε ζπδεηήζεηο δφκεζεο ηεο θνηλφηεηαο, θαη ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε λέσλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δεχηεξε απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα γηα 

απνδέζκεπζε. Σν έξγν ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο επξεκαηηθφηεηαο είλαη ζεκειηψδεο γηα 

ηελ αλάπηπμε κίαο αθηηβηζηηθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο (Sachs, 2001: 158). 

Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο παξέρνπλ ην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κία αθηηβηζηηθή ηαπηφηεηα. Γηεπθνιχλνπλ ηηο αμίεο 

ζεβαζκνχ, ακνηβαηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο θαη κία 

αθηηβηζηηθή ηαπηφηεηα είλαη ζπλεθηεηλφκελεο, θαζεκία ηξέθεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

άιιε. Οη αμίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κεκνλσκέλα, νχηε ρσξίο έλα ζθνπφ. 

Ο ζθνπφο είλαη λα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο 

εαπηνχο ηνπο επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά. Οπζηαζηηθά απηφ πξέπεη λα επηηεπρζεί 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, απφ κέζα θαζψο θαη απέμσ απφ ην επάγγεικα. Οη θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο παξέρνπλ επθαηξίεο γηα λα ζπκβεί απηφ νη νπνίεο είλαη ζηξαηεγηθέο θαζψο 

θαη πξαθηηθέο (Sachs, 2001: 159). 

ην επφκελν θεθάιαην, ε επηηειεζηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Ball (2003, 2008), 

αλαιχεηαη σο εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε έλα ζπγθείκελν φπνπ ε 

ηδησηηθνπνίεζε ελδνγελψο θαη εμσγελψο εηζβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγψληαο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο ελψ ε πνιηηεία νδεγείηαη ζηε δηαθπβέξλεζε κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. ην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο ηίζεηαη ν εθπαηδεπηηθφο σο 

ππνθείκελν ηεο λέαο κνξθήο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, θαζψο νη ζπζρεηίζεηο απηέο 
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αιιάδνπλ εληειψο ηε δηδαζθαιία, ην λφεκα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ην ηη ζεκαίλεη 

λα είλαη θαλείο έλαο εθπαηδεπηηθφο. Οη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα πάξνπλ 

ζέζε ζε επηηαθηηθά δηιήκκαηα: αλ ζα ππεξεηήζνπλ νξγαλσηηθά απηφ-ζπκθέξνληα 

(organizational self-interests) ή αλ ζα παξακείλνπλ πηζηνί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο 

ηνπο καζεηέο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπο γηα ηζφηεηα, δηθαηνζχλε, επξπκάζεηα.    

 

3.5. Ζ επηηειεζηηθόηεηα θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ ππνθεηκέλσλ 

 

H επηηειεζηηθφηεηα (performativity) αλαθέξεηαη ζην έξγν πνπ επηηεινχλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο ζηηο ππνθεηκεληθφηεηεο ησλ αηφκσλ 

(subjectivities of individuals) (Ball, 2008:51). Ζ επηηειεζηηθφηεηα είλαη κία 

ηερλνινγία (technology), κηα θνπιηνχξα θαη έλαο ηξφπνο ξχζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θξίζεηο, ζπγθξίζεηο θαη εθζέζεηο σο κέζα παξνρήο θηλήηξσλ, ειέγρνπ θαη αιιαγήο – 

βαζηζκέλε ζε αληακνηβέο θαη θπξψζεηο – πιηθέο θαη ζπκβνιηθέο. Οη επηδφζεηο είηε 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ είηε νξγαληζκψλ ρξεζηκεχνπλ σο κέηξα ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ή ηεο απφδνζεο ή σο εθζέζεηο «πνηφηεηαο» ή σο «ζηηγκέο» πξναγσγήο ή 

επηζεψξεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αληηπξνζσπεχεηαη, απνδίδεηαη ή εθπξνζσπείηαη ε 

αμία, ε πνηφηεηα ή ε ηηκή ελφο αηφκνπ ή ελφο νξγαληζκνχ κέζα ζε έλα πεδίν θξίζεο 

(Ball, 2003:216). 

Ζ επηηειεζηηθφηεηα πξνζθαιεί ηα άηνκα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά, 

λα εξγαζηνχλ κφλα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

αηζζαλζνχλ έλνρνη ή αλεπαξθείο, εάλ δελ ην θαηνξζψζνπλ. Λεηηνπξγψληαο ζε έλα 

πιαίζην θξίζεο, κέζα ζην νπνίν ε βειηίσζε πξνζδηνξίδεηαη απφ κέηξα πνηφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο ζηα νπνία απέλαληη ζηέθνληαη ηα ππνθείκελα αιιά κε ηξφπνπο πνπ 

δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηεο γηα ην πψο ζα έπξεπε λα νξγαλσζνχλ ηα ππνθείκελα ζηελ 

εξγαζία ηνπο (Ball, 2008: 51). Οη Shore and Wright (1999) πξνρσξνχλ αθφκε ψζηε 

λα ππνζηεξίδνπλ φηη νη αβεβαηφηεηεο απηέο είλαη κία ηαθηηθή απνζηαζεξνπνίεζεο. 

Ζ επηηειεζηηθφηεηα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζζελαξά φηαλ ηα ππνθείκελα ηελ 

εθαξκφδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο, φηαλ αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε λα εξγαζηνχλ ζθιεξά 

θαη παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θαιχηεξνη ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ ή αθφκε λα γίλνπλ νη θαιχηεξνη ζε ζρέζε κε άιινπο. Σα άηνκα 

αλαγλσξίδνληαη σο ηθαλά (competent), εκπνξεχζηκα (marketable) θαη επηζπκεηά 
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(desirable) απνθνκίδνληαο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο αληακνηβέο σο πνιηηηζκηθά 

ππνθείκελα (culturally subjects). Ζ επηηειεζηηθφηεηα δελ είλαη κία ηερλνινγία 

θαηαπηέζεσλ αιιά θαη κία ηερλνινγία ηθαλνπνηήζεσλ θαη αληακνηβψλ, ηνπιάρηζηνλ 

γηα κεξηθνχο θαη «δνπιεχεη» θαιχηεξα φηαλ θαηαιήγνπλ ηα άηνκα λα ζέινπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο απηφ πνπ νη άιινη επηζπκνχλ γηα απηά. Πάληα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 

νιίζζεζεο (slippage) αλάκεζα ζηελ απφιαπζε θαη ζηελ ηπξαλλία ζηα πιαίζηα ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηά ηεο, φκσο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηο 

εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο επραξηζηήζεηο θαη ηηο ηαπηφηεηέο ησλ 

ππνθεηκέλσλ – ηελ αίζζεζή γηα ην πνηνη είλαη ζηελ πξάμε (Ball, 2008: 52).  

H επηηειεζηηθφηεηα, επίζεο, απαηηεί απφ ηα άηνκα λα είλαη δηαξθψο 

αληαλαθιαζηηθνί (reflexive) θαη απηφ-πεηζαξρεκέλνη (self-disciplining), λα εθηηκνχλ 

ην θφζηνο θαη ηα νθέιε ησλ πξάμεψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επέλδπζήο ηνπο ζε 

παξαγσγηθά απνηειέζκαηα, ηελ αλάγθε λα θάλνπλ θαη λα είλαη πεξηζζφηεξα (Ball, 

2008: 53).  

πλέπεηεο ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ (calculations) είλαη, αξρηθά, απηφ πνπ ν Wittel 

(2001) απνθαιεί «θνηλσληθφηεηα δηθηχνπ» (network sociality) ε νπνία είλαη 

«πιεξνθνξηαθή» (informational) παξά αθεγεκαηηθή (narrative) θαη βαζίδεηαη ζηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ Wittel (2001: 71), «ε παξαδεηγκαηηθή κνξθή 

ηνπ χζηεξνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο λέαο πνιηηηζηηθήο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αθνκνίσζε ηεο εξγαζίαο θαη (…) ηελ απμαλφκελε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηελ 

απμαλφκελε αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ σο θνηλσληθφ θεθάιαην». πλεπψο,  

θαηά ηελ άπνςε ηνπ Wittel, δελ έρνπκε πηα απιψο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο 

δεκηνπξγνχκε θαη ηέηνηεο ζρέζεηο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη έλα πξντφλ – θάηη ζην νπνίν κπνξνχκε λα «επελδχζνπκε», 

θάηη πνπ παξάγεη «απνηειέζκαηα».  

Άιιε ζπλέπεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιά άηνκα είλαη κία απμαλφκελε αίζζεζε 

νληνινγηθήο αλαζθάιεηαο (ontological insecurity) θαη ε απψιεηα αίζζεζεο λνήκαηνο 

(a loss of a sense of meaning) γηα απηφ πνπ γίλεηαη θαη εθείλνπ πνπ είλαη ζεκαληηθφ 

ζε απηφ πνπ γίλεηαη. Σν γεγνλφο απηφ έρεη δχν επηπηψζεηο. Ζ πξψηε επίπησζε (effect) 

ηεο επηηειεζηηθφηεηαο είλαη λα αλαπξνζαλαηνιίδεη (re-orient) ηηο παηδαγσγηθέο θαη 

αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε εθείλεο πνπ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ κία ζεηηθή 

επίδξαζε ζηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα απφδνζεο καθξηά απφ ζπλαηζζεκαηηζκνχο 

πνπ δελ έρνπλ θακία άκεζε κεηξήζηκε απνδνηηθή αμία. Οη θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ ηάμε αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο κέηξεζεο (Ball, 

2008:54).  

Ζ δεχηεξε επίπησζε είλαη φηη γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο αιιάδεη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηηο ηθαλνπνηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ απφ απηή, 

παξακνξθψλεηαη ν εζηθφο ζθνπφο θαη ε επζχλε πνπ έρνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή βηψλεηαη σο κε απζεληηθή θαη απνμελσηηθή. Οη εζηθέο 

δεζκεχζεηο ζπζηάδνληαη ζηε ινγηθή ηεο απφδνζεο.  Οη εθπαηδεπηηθνί επηβαξχλνληαη 

κε ηελ επζχλε λα απνδψζνπλ θαη αλ δελ ην θαηνξζψλνπλ ζεσξνχληαη αλεχζπλνη. Ζ 

επηηειεζηηθφηεηα απνηειεί έλα εζηθφ ζχζηεκα πνπ αλαηξέπεη θαη αλαπξνζαλαηνιίδεη 

πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο (Ball, 2008:54).  

H ηδέα ηνπ «λα είζαη επαγγεικαηίαο» (being professional) αλαπξνζαλαηνιίδεηαη, 

σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δεζκεχζεηο. Ζ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδνπλ θαη νη δχν ξηδηθά κέζα ζηνλ 

παλνπηηζκφ (πνηφηεηαο θαη ππεξνρήο) ηεο λέαο δηαρείξηζεο θαη ζηηο λέεο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθνχ ειέγρνπ (κέζσ ηεο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ) 

(Ball, 2003:219).  

O Ball (2008: 55) ζεκεηψλεη φηη νη επαγγεικαηίεο δηακνξθψλνληαη εθ λένπ κέζα 

«ζηελ νηθνλνκία γλψζεο» θαη εγγξάθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απηνχ πνπ κεξηθέο θνξέο 

απνθαιείηαη «αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ» (360 degree evaluation), αμηνιφγεζε φισλ 

απφ φινπο. Σνπνζεηνχληαη νη επαγγεικαηίεο ζε θαηλνχξηνπο ρψξνπο θαη ζε λέεο 

νξαηφηεηεο κέζα ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηε ζέζε, ηελ 

αμία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

O Ball (2008:56) ππνζηεξίδεη φηη ηα ππνθείκελα είλαη ππνρξεσκέλα λα δαπαλνχλ 

πνιχ ρξφλν γηα λα γίλνληαη ππφινγνη, γηα λα ππνβάιινπλ έθζεζε γηα ην ηη θάλνπλ 

αληί ζην λα θάλνπλ. Σν ζέκα είλαη φηη γίλνληαη ππνινγίζηκνη (calculable) παξά 

αμηνκλεκφλεπηνη (memorable). Ζ εκπεηξία δελ είλαη ηίπνηα, ε παξαγσγηθφηεηα είλαη 

ην παλ. Σα άηνκα ζα πξέπεη λα ζπκβαδίζνπλ, λα ζπλαληήζνπλ ηνπο λένπο θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πνηθηιφκνξθνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε 

ζπλαληήζεηο αμηνιφγεζεο, λα νκνινγήζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αδπλακίεο 

ηνπο, λα θαηαπηαζηνχλ κε θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εμέιημε πνπ εληζρχεη ηελ αμία, 

θαη λα αλαιάβνπλ επθαηξίεο γηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί (Ball, 2008: 56-
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57) δηαζθαιίδνληαο εθείλν πνπ νη O’Flynn and Petersen (2007: 469) απνθαινχλ έλα 

«ζηνρνζεηεκέλν εαπηφ» (targeted self).  

Ζ επηηειεζηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Ball (2008), σο εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνχ 

ησλ ππνθεηκέλσλ αλαιχεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ 

ελδνγελψο θαη εμσγελψο εηζβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγψληαο εκπνξηθέο 

ζρέζεηο. Χο «ελδνγελήο» ηδησηηθνπνίεζε (endogenous privatization), νξίδεηαη ε 

εηζαγσγή ηδεψλ, ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ ν 

δεκφζηνο ηνκέαο λα κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

κεζνδηθφο. Πεξηιακβάλνληαη: ε επηινγή, ν πξνυπνινγηζκφο, ν αληαγσληζκφο, ν λένο 

δηαρεηξηζκφο (managerialism), ην ζπκβφιαην, ε αληαγσληζηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

(competitive funding) θαη ε δηαρείξηζε απφδνζεο (performance management). Ζ 

«εμσγελήο» ηδησηηθνπνίεζε (exogenous privatization) πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε κία 

θεξδνζθνπηθή βάζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε ζρεδίαζε, 

δηεχζπλζε ή εθπιήξσζε φςεσλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Απηφ εθηείλεηαη, επίζεο, 

ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνιηηηθήο θαη ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηθήο κέζα 

απφ ηε ζπκβνπιή, ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχινπ, ηηο αμηνινγήζεηο, ηελ έξεπλα, ηε 

δηαηχπσζε θαη ζχλζεζε πνιηηηθήο (Ball, 2007, 2008: 57-58).  

Ο Ball (2008:58) ζπζρεηίδεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε κε ηελ επηηειεζηηθφηεηα, γηαηί νη 

δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο εθηηκψληαη σο πξντφληα ή σο απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ. 

Σα άηνκα θαη ηα ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα αηηηνινγήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε 

ηξφπνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζαλ έλα ηππνπνηεκέλν θαη κεηξήζηκν 

πξντφλ, ζαλ κία βάζε γηα θξίζε θαη ζχγθξηζε.  

ην βαζκφ πνπ απηφ ζπκβαίλεη ηφηε:  

α) ε ζπιινγηθφ επίπεδν: ηα άηνκα θαη ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα δηνηθεζνχλ κέζσ 

ζηφρσλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο (benchmarks) αθελφο θαη αθεηέξνπ κπνξνχλ λα 

αληακεηθζνχλ, δηαθνξεηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο ή κε ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ. Οη Shore and Wright (1999: 559) ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη «γηα ηελ 

επαλεθεχξεζε ησλ ίδησλ ησλ επαγγεικαηηψλ σο κνλάδεο πφξσλ ησλ νπνίσλ ε 

απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα πξέπεη δηαξθψο λα ειέγρεηαη νχησο ψζηε λα κπνξεί λα 

εληζρπζεί».  
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β) ε αηνκηθφ επίπεδν: νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ ζπκβφιαην ζηε 

βάζε ηεο απαίηεζεο απφδνζεο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηθαλή ηε ρξήζε 

ζπκβνιαίσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα αηνκηθέο 

ζπκβάζεηο θαη πξνβιέπεη κεγαιχηεξε επειημία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

γ) ε ζεζκηθφ επίπεδν: ην έξγν ηνπ νξγαληζκνχ σο ζπλφινπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

ζε δείθηεο απφδνζεο θαη κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζηε κνξθή ελφο ζπκβνιαίνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ. ε αλάινγν ζπκβφιαην, ην έξγν ησλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζε κία ζηαζεξνχ θφζηνπο θαη ζρεηηθή κε ηελ απφδνζε βάζε, λα αλνηρηεί 

ζε λένπο παξφρνπο θαη κπνξεί λα ηδησηηθνπνηεζεί εμσγελψο (Ball, 2008: 58-59).  

Σν ζπκβφιαην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δηαρεηξηζηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ εξγαιείν. Ζ 

ζχλαςε ζπκβνιαίνπ «αλαθέξεηαη ζε κία δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία 

θπβέξλεζε εμαζθαιίδεη εθπαίδεπζε ή ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε ππεξεζίεο, νξηζκέλνπ 

φγθνπ θαη πνηφηεηαο, ζε κία ζπκθσλεκέλε ηηκή, απφ έλα ζπγθεθξηκέλν παξνρέα γηα κία 

θαζνξηζκέλε πεξίνδν φπνπ νη δηαηάμεηο αλάκεζα ζην ρξεκαηνδφηε θαη ηνλ παξνρέα 

ππεξεζηψλ θαηαγξάθνληαη ζην ζπκβφιαην» (Patrinos, 2005: 2-3 νπ. αλαθ. ζην Ball, 

2008: 59). ηελ εθπαίδεπζε ππάξρεη πάληνηε κία επξεία πνηθηιία ηέηνησλ 

ζπκβνιαίσλ ζε ιεηηνπξγία θαη απνθαιείηαη «εμσηεξηθή αλάζεζε» (outsourcing) 

(Ball, 2008: 60).  

Αλαθνξηθά κε ηηο εζηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη ηδησηηθνπνηήζεηο, νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο κεηαβάιινπλ φ, ηη είλαη ζεκαληηθφ, πνιχηηκν θαη 

απαξαίηεην ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ ε κνξθή ηεο αγνξάο απνηειεί έλα λέν εζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο (consumers) θαη γηα ηνπο παξαγσγνχο 

(producers). Μέζα ζε απηφ ην λέν εζηθφ πεξηβάιινλ, ηα ζρνιεία, ηα θνιιέγηα θαη ηα 

παλεπηζηήκηα – ην πξνζσπηθφ θαη νη καζεηέο ηνπο – εγθαζίζηαληαη ζε κία 

«θνπιηνχξα ηδηνηέιεηαο» (culture of self interest), ζχκθσλα κε ηε Morley (2003).  

Καζψο ε αγνξά ελδέρεηαη λα θξίλεη γξήγνξα νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

εηδηθεπκέλεο γλψζεο σο αληηθαηαζηαηφ, απαξραησκέλν, «πεξηνξηζκέλν» θαη «άζρεην 

γηα πξαγκαηηθά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα» (Taylor 2009 νπ. αλαθ. ζην Barrett, 2012: 

109), απαηηεί, κάιινλ, «έλα γεληθφ ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ δηέπνπλ κία ζεηξά 

ζπγθεθξηκέλσλ επηδφζεσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ελέξγεηεο ηεο αγνξάο θαη ηε 

δφκεζε απηψλ πνπ ζεσξνχληαη σο επέιηθηεο επηδφζεηο» (Bernstein 2000, 54-55). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ν Bernstein (2000: 59) αλαθέξεηαη ζηελ «ηθαλφηεηα 
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θαηάξηηζεο» (trainability) – ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα 

άηνκα.  

Ο Saltman (2000) ζεσξεί φηη ε εγεκνλία ηεο αγνξάο (hegemony of the market) θαη 

ην θίλεηξν γηα θέξδνο εθηνπίδνπλ ηνλ αγψλα γηα ηηο αμίεο, νπζηαζηηθφ φξν ηεο 

δεκνθξαηίαο. Κπξηαξρεί ε πηψζε ησλ νξίσλ ζηηο εζηθέο ζθαίξεο, ε νπνία αθνινπζεί 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ δηαρσξηζκψλ αλάκεζα ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή παξνρή θαη 

αλάκεζα ζηα θνηλσληθά θαη επθαηξηαθά αγαζά (νπ. αλαθ. ζην Ball, 2008: 63). 

Σν πιαίζην ζην νπνίν εμειίζζεηαη ην ζχλνιν ζρέζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο θνξείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη ε πνιηηεία. 

ζν πεξηζζφηεξν ε πνιηηεία θάλεη «εμσηεξηθά» ζπκβφιαηα, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ζπζηέιιεηαη αθνχ νη θεληξηθέο γξαθεηνθξαηίεο ηεο πνιηηείαο κεηψλνληαη ζε κέγεζνο. 

Χο απνηέιεζκα πξνθχπηεη φηη νη πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηνρέο 

παξάιιειεο πέξα απφ ηα δεκφζηα ηδξχκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαο νξγαληζκνχο, 

ζπλεξγαζίεο, ζπκβνχινπο θαη ζπκβαιιφκελεο ππεξεζίεο. Απηή είλαη κία θίλεζε πξνο 

κία πνιπθεληξηθή πνιηηεία (polycentric state), κία αιιαγή απφ ηε θπβέξλεζε ζηε 

δηαθπβέξλεζε (government to governance) θαη κία αιιαγή ηνπ θέληξνπ βαξχηεηαο 

γχξσ απφ ην νπνίν θηλνχληαη νη θχθινη ηεο πνιηηηθήο (Jessop, 1998: 32).   

Πξνσζείηαη κία λέα κνξθή «πεηξακαηηθήο» (experimental) θαη «ζηξαηεγηθήο» 

(strategic) δηαθπβέξλεζεο, βαζηζκέλε ζηηο ζρέζεηο δηθηχνπ κέζα ζηηο λέεο θνηλφηεηεο 

πνιηηηθήο. Απηφ ζπλεπάγεηαη κία θίλεζε απφ ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ζηελ «θξαηηθή 

θαζνδήγεζε» (state steering) (Zambeta, 2002) σο κέζν δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ 

ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (νπ. αλαθ. Ball, 2008:64). Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κεραληζκψλ ηζρχνο ζε νξηζκέλα ηνπιάρηζηνλ πεδία 

δξαζηεξηφηεηαο. πσο εμεγεί ν Newman (2001: 30 νπ. αλαθ. ζην Ball, 2008:64), ε 

δηαθπβέξλεζε είλαη «έλαο ζχλζεηνο ακθηζβεηνχκελνο ηνκέαο φπνπ πνιιαπιέο κνξθέο 

γλψζεο θαη ηζρχνο αιιειεπηδξνχλ θαη ζηνλ νπνίν πνιιαπιέο αθεγήζεηο, ππνζέζεηο θαη 

πξνζδνθίεο δηαπιάζνπλ ηελ θνηλσληθή δξάζε θαη θαζνδεγνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ». Ζ 

πνιηηεία εμαξηάηαη πιένλ απφ κία εθηεηακέλε ζεηξά θξαηηθψλ θαη κε-θξαηηθψλ 

θνξέσλ πνιηηηθήο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Απηφ δελ πεξηιακβάλεη κία 

παξαίηεζε ηεο πνιηηείαο απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνσζεί θαη λα ζπληνλίδεη ηελ 

πνιηηηθή, αιιά απνηειεί κηα λέα επίδεημε ηεο ηζρχνο ηεο θξαηηθήο δχλακεο, ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο δξάζεο θαη γεληθφηεξα κία λέα κνξθή πνιηηείαο.  



 78 

To «ζεζκηθφ θελφ» (institutional void), φπσο ην νλνκάδνπλ πνιινί κειεηεηέο, πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηάιπζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, έρεη πιεξσζεί απφ 

ζπζηήκαηα επηηειεζηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ, ξπζκίδνπλ 

θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο λέεο «απηνλνκίεο» πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο νξγαληζκνχο 

πνιηηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί αληηθαηηθέο θηλήζεηο ζπγθεληξσηηζκνχ θαη 

απνθέληξσζεο, o Bernstein (1996: 12) ην απνθαιεί «απνθεληξσκέλνο 

ζπγθεληξσηηζκφο» (decentred centralism) ελψ νη Richards and Smith (2002: 28-36) 

απνθαινχλ κία «κεηακνληέξλα πνιηηεία» (post-modern state) ε νπνία είλαη 

εμαξηεκέλε, επέιηθηε, αληαλαθιαζηηθή θαη δηάρπηε αιιά θεληξηθά θαζνδεγνχκελε 

(νπ. αλαθ. ζην Ball, 2008: 64-65).  

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη λα παξαρζεί έλαο «λένο» επαγγεικαηηζκφο, (new 

professionalism), ν Rose (1996: 55) ηνλ πεξηγξάθεη σο λένο ηξφπνο «αλάιεςεο 

επζπλψλ» (responsibilizing) φπνπ νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηζκνχ γίλνληαη κία κνξθή λέαο επζχλεο. ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε λέα 

απηή επζχλε ιακβάλεηαη ζνβαξά, νη θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί ζθνπνί 

ηεο πνιηηείαο αλαπαξάγνληαη κέζα ζηηο δεζκεχζεηο, επηινγέο θαη ππνρξεψζεηο ησλ 

αηνκηθψλ θνξέσλ ζηα ηδξχκαηα δεκφζηνπ ηνκέα. Απηνί νη «λένη» επαγγεικαηίεο 

δξνπλ ζπλεηά θαη θαηλνηφκα γηα λα πξνζηαηέςνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, λα επηηχρνπλ ζηφρνπο, λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα έζνδα θαη λα 

αληαγσληζηνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζηνπο λένπο αγνξαζηηθνχο κεραληζκνχο νη 

νπνίνη ελζαξξχλνπλ ηα θξαηηθά ηδξχκαηα λα αληαγσληζηνχλ ην έλα ην άιιν (νπ. 

αλαθ. ζην Ball, 2008: 65-66).  

Καηαιήγνληαο, ε δηνίθεζε θαη νη επηρεηξήζεηο «νδεγνχλ» (pilot) θαη δηαδίδνπλ σο 

«θαιή πξαθηηθή» (good practice) ηηο ζπλζήθεο, ζηξαηεγηθέο θαη παξεθβαηηθέο, γηα 

έλα κεηα-επεκεξέο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (post-welfare education system) ζην νπνίν 

ε πνιηηεία ζπλάπηεη ζπκβφιαηα θαη παξαθνινπζεί, αιιά δελ παξαδίδεη εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο – δεκηνπξγψληαο, έηζη, λέεο επθαηξίεο θέξδνπο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηψλ δηνίθεζεο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο αγνξάο, ε 

πνιηηεία ελεξγεί σο «θνξέαο εκπνξεπκαηνπνίεζεο» (commodifying agent) θαη 

απεηθνλίδεη ηελ εθπαίδεπζε σο εκπφξεπκα «αλαβαζκνινγψληαο» ηα ηδξχκαηα 

(recalibrating institutions) πξνθεηκέλνπ λα ηα θάλεη νκφινγα κε ηελ εηαηξεία θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο νηθνλνκηθέο θαη εμσ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζην 

δεκφζην ηνκέα, φπνπ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη επηρεηξήζεηο (Ball, 2008: 66).  
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Οη δηαξζξσηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ππφ ην πξίζκα ησλ ηερλνινγηψλ πνιηηηθήο ηεο 

αγνξάο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο επηηειεζηηθφηεηαο νδεγνχλ ζε βαζηέο αιιαγέο ζηηο 

ππνθεηκεληθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο δελ αθήλνπλ πεξηζψξην γηα έλαλ 

απηφλνκν ή ζπιινγηθφ εζηθφ εαπηφ. Οη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ δπλεηηθά βαζηέο 

ζπλέπεηεο γηα ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη γηα ηελ εζσηεξηθή δσή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Ball, 2003: 226). 

πσο επηζεκαίλεη ν Rose (1996: 56), ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληηθαζίζηαληαη 

νξηζκέλα πξφηππα: ηεο ππεξεζίαο, ηεο αθνζίσζεο, κε άιια φπσο: ηνπ αληαγσληζκνχ, 

ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηή. Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί 

επαλαηνπνζεηνχληαη σο «απηφλνκνη» (autonomous) αιιά «ππνινγηζηηθνί» θνξείο 

(calculating agents), γίλνληαη απνθξηηηθνί (responsive) θαη παξαγσγηθνί (productive). 

Ζ θξίζε δελ έρεη πιένλ αμία εθηφο αλ  εθαξκφδεηαη γηα ηελ εκπνξηθή επεκεξία. Ζ λέα 

βάζε ηεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο (professional responsibility) είλαη νη ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο, ε επηβίσζε ζηελ αγνξά θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ (νπ. αλαθ. ζην Ball, 

2008: 67). 

 Ο παιηφο θαη ν λένο επαγγεικαηηζκφο ζπληξίβνληαη θαη θζείξνληαη κεηαμχ ησλ 

αηνκηθψλ θνξέσλ. ε αηνκηθφ επίπεδν, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίζεληαη δηιήκκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο «παιηέο δεζκεχζεηο», φπσο ε δηθαηνζχλε, ε 

επζχηεηα θαη ε επξπκάζεηα πνπ έρνπλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο. ε θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε αληθαλφηεηα ζπκθηιίσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ κνξθψλ 

επζχλεο, νδεγεί ζηελ παξαίηεζε απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηζνξξνπίαο ζε άιινπο ρψξνπο. ην εζσηεξηθφ ησλ νξγαληζκψλ ππάξρεη 

κία δηαξθήο πηζαλφηεηα γηα ζπγθξνχζεηο, γχξσ απφ κηθξά ζηξαηεγηθά δεηήκαηα, 

αλάκεζα ζηνπο πξφζθαηα εμνπζηνδνηεκέλνπο δηνηθεηέο ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη εθείλνπο ηνπο νπνίνπο παζρίδνπλ λα θαιέζνπλ γηα αλαθνξά. Σελ 

ίδηα ζηηγκή νη λένη επαγγεικαηίεο κπαίλνπλ ζηε δηδαζθαιία θπξίσο «απξφζθνπηνη» 

(unencumbered) απφ ηηο παιαηφηεξεο ππφινηπεο ππνθεηκεληθφηεηεο (old residual 

subjectivities). Σν θαζεζηψο ηνπ ππνινγηζκνχ (regime of calculation) πξνζθέξεη 

επθαηξίεο γηα εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο, κία αίζζεζε θαηνξζψκαηνο θαη ζξηάκβνπ 

γηα κία ρξεκαηηθή αληακνηβή (Ball, 2008: 67-68).  
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3.6 Αβέβαηεο πξννπηηθέο γηα ην επαγγεικαηηθό κέιινλ 

 

ηελ εξγαζία ηνπ o Bernstein (1996) κε ηίηιν «Σν Γηαδχγην ηεο Γλψζεο απφ ην 

Γλψζηε» αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «(…) Ζ γλψζε, κεηά απφ ζρεδφλ ρίιηα ρξφληα, 

ρσξίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή θχζε θαη θπξηνιεθηηθά απνθηελψλεηαη (…) απηφ πνπ 

δηαθπβεχεηαη είλαη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο» (Bernstein, 1996: 87-88). 

O Bernstein, φπσο θαη άιινη επηζηήκνλεο, ηζρπξίδνληαλ φηη ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ε αθαδεκία βίσζε κία ζεηξά ζεηζκηθψλ δνλήζεσλ. 

ινη ζπκθσλνχλ φηη νη αιιαγέο πνπ πεξηγξάθνπλ έρνπλ λα θάλνπλ φρη κφλν κε ηελ 

επηθξάηεζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο (managerialisation) κέζα ζηελ εθπαίδεπζε, 

αιιά πην νπζηαζηηθά κε ηε γλψζε θαη κε κία αιιαγκέλε ζρέζε κε ηε γλψζε απφ 

κέξνπο ησλ δεκηνπξγψλ θαη ρξεζηψλ ηεο γλψζεο (Beck, 2002:618).  

Απηφ πνπ βηψλνπκε ηψξα, πξνεηδνπνηεί ν Bernstein (1996:87) είλαη κία 

θαηάζηαζε φπνπ ε γλψζε «ρσξίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή θχζε, απφ ηηο δεζκεχζεηο, 

απφ ηελ πξνζσπηθή αθνζίσζε, απφ ηηο βαζηέο δνκέο ηνπ εαπηνχ». Οη λέεο 

λενθηιειεχζεξεο ηερλνινγίεο ππνβαζκίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε πξνο νηθνλνκηθέο 

επηηαγέο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ, «κεηαβηνκεραληθνχ» θαπηηαιηζκνχ. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα φρη κφλν λα επηβάινπλ ηηο λέεο θπξίαξρεο 

αξρέο ηεο αγνξάο, αιιά επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη αξρέο απηέο επεθηείλνληαη ζε 

θάζε ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο – απφ ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο ζηα παλεπηζηήκηα 

κέρξη ηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο αμηνζαχκαζηνπ 

ζπλδπαζκνχ έκκεζσλ ειέγρσλ «αγνξάο»: αληαγσληζκφο γηα ρξεκαηνδφηεζε, 

πειάηεο, εξεπλεηηθέο ζπκβάζεηο, θιπ. θαη άκεζσλ ειέγρσλ: πεξηνξηζηηθά 

θπβεξλεηηθά θξηηήξηα, ζπζηήκαηα επηζεψξεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο επίζεο κία 

αλαδηακφξθσζε ηνπ «ζρεκαηηζκνχ» ησλ λέσλ «επαγγεικαηηψλ» νη νπνίνη ζα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αλαζρεκαηηζκέλσλ ηδξπκάησλ (Beck, 

1999:227). 

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηνπ «δηαρεηξηζκνχ» (managerialization) νη λένη 

δηαρεηξηζηέο ππνηάζζνληαη απνιχησο ζηηο επηηαγέο ησλ δνκψλ κέζα ζηηο νπνίεο φια 

πξέπεη πιένλ λα ιεηηνπξγνχλ. Σέηνηνο ζεζκηθφο αλαζρεκαηηζκφο απαηηεί κία 

κεηαπνίεζε ηνπ αηφκνπ, ησλ αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ σο  επίθεληξν ησλ αιιαγψλ 
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απηψλ. Καη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πνπ ν Bernstein είλαη πεξηζζφηεξν δηεηζδπηηθφο 

(Beck, 1999:227). 

Σα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζήο ηνπ είλαη: 

(α) Οη λέεο ζεζκηθέο πξνηεξαηφηεηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ αληαπφθξηζε ηεο 

αγνξάο (market responsiveness) (Beck, 1999:227).  

(β) Οη επηηαγέο απηέο ιεηηνπξγνχλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα 

βξαρππξφζεζκεο πξνζέγγηζεο (short-termism) – ε νπνία απαηηεί κία δηάζεζε γηα 

επηδίσμε νπνησλδήπνηε «επθαηξηψλ» πξνζθέξνληαη κεηά. ε έλαλ ηέηνην θφζκν, νη 

ηζρπξέο πξνζθνιιήζεηο ζε ηαπηφηεηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε αληηιήςεηο ηεο 

εγγελνχο αμίαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ θιάδσλ κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ 

ζην λα ζεκαίλνπλ «αθακςία», «απαξραίσζε» θαη έλα εχξνο άιισλ 

«δπζιεηηνπξγηθψλ» αλ φρη «παζνινγηθψλ» ραξαθηεξηζηηθψλ (Beck, 1999:227).  

(γ) Μέζα απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία, ν 

Bernstein (1996:72-73) ππνζηεξίδεη φηη ν επαγγεικαηηθφο αλαζρεκαηηζκφο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηδέα ηεο θαηαξηηζεκφηεηαο (trainability): ηελ ηθαλφηεηα «λα 

σθεινχκαζηε απφ ζπλερείο παηδαγσγηθνχο αλαζρεκαηηζκνχο», ζρεδηαζκέλε λα 

εμνπιίδεη ην άηνκν γηα λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ην γξήγνξν ξπζκφ ησλ 

εμσηεξηθά επηβαιιφκελσλ αιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαηάξηηζεο είλαη έληνλα 

βαζηζκέλεο ζηελ ηθαλφηεηα θαη εμαηξεηηθά ζπγθεθξηκέλεο σο ιίζηεο κε πξνζεθηηθά 

ππαγνξεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηδείμνπλ νη ηθαλνί 

επαγγεικαηίεο ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο αμηνινγείηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο πξφνδνο 

(Beck, 1999:227-228, 2002:624).  

(δ) ε έλα άιιν επίπεδν, σζηφζν, ππάξρεη κία ζπκπησκαηηθή θελφηεηα 

(emptiness) ζε απηή ηελ ηδέα ηνπ αδηάθνπα επαλα-θαηαξηηδφκελνπ εξγαδνκέλνπ. Ο 

επέιηθηνο, εκπνξεχζηκνο εαπηφο δελ έρεη θαλέλα θέληξν – θαζφινπ πξνζθνιιήζεηο 

ζηελ εζσηεξηθή αμία, θακία αίζζεζε ηνπ ηεξνχ (sacred). Δίλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο έλα δηαξθψο «παηδαγσγηθνπνηεκέλν κέιινλ» (pedagogised 

future) (Bernstein, 1996:73) ζην νπνίν άιινη θαζνξίδνπλ ηε κνίξα θαη ην ζθνπφ ηνπ. 

Ο Bernstein πξνηείλεη φηη απηή ε θεληξηθή θελφηεηα είλαη πηζαλφ λα θαιπθζεί απφ 

ηελ πξνζθφιιεζε ζε εμσηεξηθνχο, «θαηαλαισηηθνχο» δείθηεο ηηκήο θαη αμίαο: ηελ 

εμνπζία σο πξνο ηε ζέζε θαη ηα πιηθά ηεο επηκίζζηα (Beck, 1999:227-228). 
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Μεηά ηελ ελδειερή πξνζέγγηζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ 

επαγγεικαηνπνίεζή ηνπο. Ζ αλάιπζε εθηείλεηαη ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο: ζηελ 

πξψηε πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ επηζεσξεηηζκφ, ζεζκφ πνπ ηαιάληζε γεληέο θαη 

γεληέο εθπαηδεπηηθψλ κε απνηέιεζκα ζηηο λεψηεξεο γεληέο λα δεκηνπξγεζνχλ θφβνο 

θαη αξλεηηθά ζηεξεφηππα πνπ αλαπαξάγνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη ζηε 

δεχηεξε απφ ην 1982 έσο πξφζθαηα. Μέζα απφ ηε λνκηθή ηεθκεξίσζε επηρεηξείηαη λα 

θαηαδεηρζνχλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γξαθηθά 

αλελεξγή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΗΣΟΡΗΚΑ ΟΡΟΖΜΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΧΝ 

ΑΚΟΤΜΔΝΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

 

4.1. Δηζαγσγή 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε λνκηθή ζέζπηζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δχν θάζεηο: αξρηθά, αλαθέξεηαη ε ηζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ 

θξάηνπο έσο ην 1982 κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηνλ επηζεσξεηηζκφ θαη ε δεχηεξε θάζε 

απφ ην 1982 έσο ηηο κέξεο καο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο κέζα 

απφ λνκνζεηήκαηα θαηαιήγνληαο ζε ζεζκηθή αρξεζία.  

Απφ ην 1982 έσο ηηο κέξεο καο, αλαθέξεηαη ε «ζπζίθεηνο» πνξεία ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα αλαδεηθλχνληαο ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αλέθπςαλ είηε ιφγσ ησλ «ηξσηψλ» ζεκείσλ ησλ λνκνζεηεκάησλ, 

είηε ιφγσ ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, είηε ιφγσ ησλ ελδνγελψλ αληηζηάζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο, θαζηζηψληαο αδχλαηε θάζε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηξηάληα δχν ρξφληα. 

 

4.2. Ηζηνξηθή επηζθόπεζε ησλ πνιηηηθώλ ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

από ην 1833 έσο ην 1982 

Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο σο ζήκεξα επηρεηξείηαη 

ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ηελ αμηνιφγεζε ζε ζεζκηθή αρξεζία.  

Γηαρξνληθά, ν φξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ζπλδεζεί κε ην ζεζκφ ηεο «Δπνπηείαο». Σν Γηάηαγκα ηνπ 

1834 απνηειεί ηελ πξψηε λνκνζεηηθή νξγάλσζε ζηελ εθπαίδεπζε ζεζπίδνληαο ηελ 

«Δπηζεσξεηηθή Δπηηξνπή» ζε επίπεδν δήκνπ, επαξρίαο θαη λνκνχ. Οη επηηξνπέο απηέο 

είραλ σο έξγν ηνπο ηε δηνίθεζε θαη ηελ «επηζεψξεζε» ησλ ζρνιείσλ ελψ ε επνπηεία 

ησλ επηζεσξεηηθψλ επηηξνπψλ, ησλ δηδαζθάισλ θαη ησλ ζρνιείσλ άλεθε ζηνλ 

Έπαξρν, ζην Ννκάξρε θαη ζηελ «επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίαο 

Δθπαηδεχζεσο Γξακκαηείαλ ηεο Δπηθξαηείαο» (Εακπέηα, 1994: 230-231). Οη 
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εθπαηδεπηηθνί δε ζπκκεηείραλ ζε θαλέλα φξγαλν δηνίθεζεο θαη απνηεινχζαλ «έξκαην 

ησλ θνκκαηηθψλ επηδηψμεσλ θαη παζψλ» (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1990:  69).   

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο απνηεινχζε έλα ζπγθεξαζκφ κεηαμχ ηεο 

αξρήο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ ραξαθηήξηζε ηελ επνρή ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ηεο 

αξρήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έιαβε ρψξα ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

Οηθνδνκήζεθε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1990: 

68) αλ θαη ζχκθσλα κε ην Γέξνπ (1981) ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε αλαιακβάλεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Σν βαπαξηθφ δηάηαγκα ηνπ 1834 ζεζπίδεη έλα «γξαθεηνθξαηηθφ 

νξζνινγηζκφ» ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ηεξαξρίαο 

ζηε δηνίθεζε. Παξάιιεια, ν ζπγθεληξσηηζκφο εδξαηψλεηαη κέζα απφ ην ξφιν πνπ 

δίλεηαη ζηνπο Ννκάξρεο δεδνκέλνπ φηη ε λνκαξρία αληηκεησπίδεηαη σο 

αληηπξνζσπεία ηεο θπβέξλεζεο (νπ. αλαθ. ζην Εακπέηα, 1994: 231). ην ίδην 

ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν Γεκαξάο (1987) ζεσξψληαο φηη ε απζηεξά 

ζπγθεληξσηηθή νξγάλσζε πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηα δηαηάγκαηα ηεο πεξηφδνπ 1833-

1837 ζα παξακείλεη κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέν-ειιεληθήο εθπαίδεπζεο.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, κεηά ηελ πεξίνδν ησλ επηζεσξεηηθψλ 

επηηξνπψλ, ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εηζέξρεηαη ζηελ πεξίνδν ηνπ επηζεσξεηηζκνχ. 

Ο ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή εκθαλίζηεθε ζην λφκν γηα ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ 

1834. Με ην λφκν ΒΠΔ΄/1892 εηζήρζε ν ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ησλ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε αξκνδηφηεηεο ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη γεληθή 

επνπηεία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ηα νπνία επηζεσξνχληαλ εηήζηα αζθψληαο 

πεηζαξρηθή εμνπζία ζε δαζθάινπο θαη δαζθάιεο. κσο, ε ελζσκάησζε λέσλ 

πεξηνρψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν – Δπηάλεζα, ζεζζαιηθέο θαη επεηξσηηθέο επαξρίεο – 

ζπλεπάγνληαλ αθελφο ηελ αχμεζε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ θαη αθεηέξνπ αλέδεημε ηελ 

αλεπάξθεηα ελφο πξνζψπνπ κε απνηέιεζκα ηε ζέζπηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δθηάθησλ 

Δπηζεσξεηψλ ρσξίο, φκσο, επνπηηθή θαη πεηζαξρηθή εμνπζία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 262).  

Με ην λφκν ΒΣΜΘ΄/1895 εηζήρζε ν ζεζκφο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Δπηζεσξεηή 

έρνληαο σο αξκνδηφηεηεο ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο εμνπζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη άιισλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην θηηξηαθφ δήηεκα ησλ ζρνιείσλ. Απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ λφκσλ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη επνπηηθήο εμνπζίαο ζηνλ 
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Δπηζεσξεηή θαη ε παληειήο παξάθακςε ησλ ζπιινγηθψλ επνπηηθψλ νξγάλσλ πνπ 

ήδε ιεηηνπξγνχζαλ πιεκκειψο (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 263).     

Σν 1911 ςεθίδεηαη ν λφκνο ΓΧΚΖ 3828/1911
19

 (ΦΔΚ 185/18-7-1911) 

θαζηεξψλνληαο ηε κνληκφηεηα ησλ Δπηζεσξεηψλ
20

 θαη εληζρχνληαο ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. Οπζηαζηηθά, ε άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζπγθεληξψλεηαη 

ζηνπο επηζεσξεηέο, σο εληνινδφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαη απνκαθξχλεηαη 

εληειψο απφ ηα ηνπηθά ζπιινγηθά φξγαλα κε απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ 

& Παπαθσλζηαληίλνπ (1994: 264), ηε δηακφξθσζε ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο θαη επνπηείαο νδεγψληαο απφ ηελ πνιππξφζσπε άζθεζε ζην 

κνλνπξφζσπν ζεζκφ ηνπ Δπηζεσξεηή. 

Σν 1914 ςεθίδεηαη ν λφκνο 240/1914
21

 (ΦΔΚ 97/16-4-1914) πνπ πξνέβιεπε ηε 

δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο φπνπ ηέζεθαλ επηθεθαιήο νη 

επηζεσξεηέο έρνληαο «ηελ άκεζνλ επίβιεςηλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο»
22

 θαη επνπηεία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο 

ηνπο.  

Με ην λφκν 4178/1929
23

 (ΦΔΚ 211/28-6-1929) πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο 

αιιαγέο ζε ζεζκηθφ πιαίζην ρσξίο, φκσο, λα αιινηψλνπλ ην ζεζκφ ηνπ Δπηζεσξεηή.  

Σν 1937 εηζήρζε ν ζεζκφο ησλ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαρσξίζηεθε ε δηνίθεζε θαη ε επνπηεία ηεο 

Γεκνηηθήο απφ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο (Αλδξένπ & 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994:  265).  

 ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ (1950-1970) δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θάπνηα αιιαγή ζηε δηάξζξσζε ηεο επνπηείαο θαη ζην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ. Ο 

επηζεσξεηήο δηέζεηε δχλακε ζην ζρνιηθφ κεραληζκφ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ 

ηελ απζηεξά θάζεηε ηεξάξρεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηα απηφ ην ιφγν νη 

εθάζηνηε πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ θαηείραλ ηελ εμνπζία πξνζπαζνχζαλ λα 

                                                 
19

 Νφκνο ΓΧΚΖ 3848/1911 (ΦΔΚ 185/18-7-1911) κε ζέκα: «Πεξί θεληξηθνχ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο δεκνηηθήο εθπαηδεχζεσο» (ζει. 862-863). Άξζξν 1-3: Καζηέξσζε κνληκφηεηαο επηζεσξεηψλ.  
20

 Νφκνο ΓΧΚΖ 3848/1911 (ΦΔΚ 185/18-7-1911) άξζξν 1. 
21

 Νφκνο 240/1914 (ΦΔΚ 97/16-4-1914) Κεθάιαην Γ «Πεξί επνπηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη επηζεσξεηψλ 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ» & Κεθάιαην Γ «Πεξί γεληθψλ επηζεσξεηψλ».   
22

 Νφκνο 240/1914 (ΦΔΚ 97/16-4-1914), άξζξν 12. 
23

 Νφκνο 4178/1929 (ΦΔΚ 211/28-6-1929) Γηαηάγκαηνο «πεξί ησλ επηζεσξεηψλ ηεο δεκνηηθήο 

εθπαηδεχζεσο θαη ησλ βνεζψλ απηψλ». 
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ζηειερψζνπλ ηηο ζέζεηο απηέο κε άηνκα πνπ ζα πινπνηνχζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πνιηηηθή (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1990: 73).  

To Ν.Γ. 651/1970
24

 (ΦΔΚ 179/29-8-1970) πξνέβιεπε πέληε επίπεδα ζηε δηνίθεζε 

θαη επνπηεία ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ρψξα δηαηξέζεθε ζε δέθα Αλψηεξεο Δθπαηδεπηηθέο 

Πεξηθέξεηεο (Α.Δ.Π.) κε επηθεθαιήο έλαλ Δθπαηδεπηηθφ χκβνπιν. ε θάζε Α.Δ.Π. 

ππήξρε έλαο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ζε θάζε λνκφ 

επηθεθαιήο ήηαλ ν Ννκαξρηαθφο Δπηζεσξεηήο, ζε θάζε εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα 

επηθεθαιήο ήηαλ ν Δπηζεσξεηήο θαη ζε θάζε ζρνιείν επηθεθαιήο ήηαλ ν Γηεπζπληήο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ επνπηηθψλ ζέζεσλ απφ ην 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο κε απψηεξν ζηφρν, φπσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν Παπαλνχηζνο 

ζηε Βνπιή ην 1976, «ηελ αζηπλφκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (νπ. αλαθ. ζην Αλδξένπ 

& Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 266).  

Ζ ηαχηηζε Δπηζεσξεηψλ θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ππήξμε έθδειε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974). Ο επηζεσξεηήο, σο δηνηθεηηθφο θαη πεηζαξρηθφο 

πξντζηάκελνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλέηαζζε ηελ «Έθζεζε ησλ Οπζηαζηηθψλ 

Πξνζφλησλ» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία θξίλνληαλ ε ππεξεζηαθή 

εμέιημή ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο απνηέιεζαλ ην θχξην κέζν «ειέγρνπ» ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ ζψκαηνο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζν πξνψζεζεο «εκέηεξσλ» ηνπ 

δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ή σο κέζν δίσμεο ησλ «κε αξεζηψλ» (Εακπέηα, 1994: 

233).  

Σν 1974, κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ηέζεθε ην δήηεκα ηεο 

«απνρνπληνπνίεζεο» θαη ηεο «θάζαξζεο» ηνπ επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξέηεζε 

ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, αίηεκα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γ.Ο.Δ., (Αλδξένπ & 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 266) αλνίγνληαο, παξάιιεια, κηα ζπδήηεζε γηα ην ξφιν, 

ηηο αξκνδηφηεηεο, ην ππεξεζηαθφ θαη επηζηεκνληθφ θχξνο (status) θαη ηνλ ηξφπν 

επηινγήο ηνπ επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ «θάζαξζε» απνηέιεζε αληηθείκελν έληνλσλ 

αληεγθιήζεσλ αλάκεζα ζηε ΓΟΔ θαη ζηελ Έλσζε Δπηζεσξεηψλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Εακπέηα, 1994: 234-236).  

                                                 
24

 Ν.Γ. 651/1970 (ΦΔΚ 179/29-8-1970) Μέξνο Α: Γεληθή Οξγάλσζε, άξζξν 5 «Αλψηεξαη 

Δθπαηδεπηηθαί Πεξηθέξεηαη. Δθπαηδεπηηθνί χκβνπινη».  
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Με ην λφκν 309/1976
25

 (ΦΔΚ 100/30-4-1976) ε δηνίθεζε θαη ε επνπηεία ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ελαπνηίζεηαη ζηνπο Δπηζεσξεηέο.
26

 χκθσλα κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν λφκν, νη Δπηζεσξεηέο αζθνχλ «δηνίθεζηλ, επηζεψξεζηλ, θαζνδήγεζηλ, 

επνπηείαλ θαη έιεγρνλ επί ησλ ζρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

απηψλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ»
27

. Γεκηνπξγήζεθαλ 240 Δθπαηδεπηηθέο Πεξηθέξεηεο 

κε πξντζηάκελνπο ηζάξηζκνπο Δπηζεσξεηέο
28

. Σν πην ζεκαληηθφ έξγν ηνπο ήηαλ νη 

«Δθζέζεηο Οπζηαζηηθψλ Πξνζφλησλ»,
29

 νη νπνίεο ζπληάζζνληαλ ζην ηέινο θάζε 

ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο θαη φπνπ 

βαζκνινγνχληαλ ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο πξνζφληα ιακβάλνληαλ: α) 

«Δπηζηεκνληθφλ»: επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, πλεπκαηηθά πξνζφληα, ζπγγξαθηθή 

εξγαζία, ζπνπδέο, πηπρία, β) «Γηδαθηηθφλ»: παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθή 

ηθαλφηεηα, γ) «Γηνηθεηηθφλ»: δηνηθεηηθή δεμηφηεηα, γ) «Δπζπλεηδεζία»: ππεξεζηαθή 

επζπλεηδεζία θαη εζηθέο ακνηβέο θαη δ) «Γξάζηο θαη ζπκπεξηθνξά εληφο θαη εθηφο 

ππεξεζίαο»: ήζνο, ραξαθηήξαο, θνηλσληθή παξάζηαζε θαη δξάζε, πνηλέο.  

Πξνθεηκέλνπ νη επηζεσξεηέο λα ζπληάμνπλ ηελ παξαπάλσ έθζεζε έπξεπε λα 

ιάβνπλ ππφςε θαη ηελ αληίζηνηρε «Δηδηθήλ  Έθζεζηλ»
30

 ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ ππνβάιινληαλ ζηνλ αξκφδην επηζεσξεηή γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε, φκσο, αλαθεξφηαλ ηα πξνζφληα πνπ 

ζπλέζεηαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: «Γηνηθεηηθφλ», «Δπζπλεηδεζία» 

θαη «Γξάζηο θαη πκπεξηθνξά», θαζψο ην επηζηεκνληθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν θξίλνληαλ 

κφλν απφ ηνλ Δπηζεσξεηή. Ο επηζεσξεηήο φθεηιε λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ έθζεζε 

ηνπ δηεπζπληή θαηά ηε ζχληαμε ηεο δηθήο ηνπ έθζεζεο δηθαηνινγψληαο ηπρφλ 

δηαθσλίεο.
31

  

Γηεξσηάηαη θαλείο πψο κπνξεί λα απνηηκεζεί αξηζκεηηθά ην «ήζνο» θαη ν 

«ραξαθηήξαο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πψο κπνξεί λα «αμηνινγεζεί» ε 

πξνζσπηθφηεηα, ε επζπλεηδεζία θαη ε θνηλσληθή δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Ο Παπαθσλζηαληίλνπ (1993: 156-157) ππνζηεξίδεη φηη νη εθζέζεηο ησλ 

επηζεσξεηψλ εμππεξεηνχζαλ αθελφο ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζηειέρνπο 

                                                 
25

 Νφκνο 309/1976 (ΦΔΚ 100/30-4-1976) κε ζέκα: «Πεξί νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο Γεληθήο 

Δθπαηδεχζεσο».  
26

 Νφκνο 309/1976 (ν.π.) Κεθάιαην Γ «Δπνπηεία Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο» άξζξν 18, παξ. 1. 
27

 Νφκνο 309/1976 (ν.π.) άξζξν 20, παξ.2. 
28

 Νφκνο 309/1976 (ν.π.) άξζξν 19, παξ. 1-2.    
29

 Νφκνο 309/1976 (ν.π.) άξζξν 60, παξ.2. 
30

 Νφκνο 309/1976 (ν.π.) άξζξν 60, παξ.7, εδαθ.β. 
31

 Νφκνο 309/1976 (ν.π.) άξζξν 60, παξ.7, εδαθ.β. 
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ηεο πνιηηείαο πνπ έρεη επηθνξηηζηεί κε ηελ εθηέιεζε ελφο εζηθνχ έξγνπ θαη αθεηέξνπ 

νξγάλσλαλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα, έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα θαηάηαμεο θαη 

ηεξάξρεζεο κε άκεζα πιηθφ αληίθξηζκα, γηα παξάδεηγκα ζχζηεκα πξναγσγψλ θαη 

θαζνξηζκφο απνδνρψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο ιεηηνχξγεζαλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε άζθεζεο ειέγρνπ ησλ εληνιψλ πνπ δηνρεηεχνληαλ κνλνδξνκηθά απφ 

ηελ επνπηηθή θαη επηζηεκνληθή ηεξαξρία ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.       

ρεηηθά κε ηνλ επηζεσξεηηζκφ, ε Εακπέηα (1994: 239) αλαθέξεη φηη ε έκθαζε ζην 

δηνηθεηηθφ θαη ειεγθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ, ε ηζηνξηθή επηβάξπλζε ζηε ζπλείδεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο θάζαξζεο θαη ε ακθηζβήηεζε 

ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ηνπ επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ππνλφκεπζαλ ηνλ φπνην επηζηεκνληθφ – ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Δπνπηείαο.   

Ο Σνπινχπεο (1985), πξφεδξνο ηεο Γ.Ο.Δ., ραξαθηήξηζε ηνλ Δπηζεσξεηή σο 

ζεζκφ «επέλδπζεο ηνπ θφβνπ», ππνρείξην ησλ ζθνπψλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη 

φξγαλν ειέγρνπ θαη θαηαζηνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Απφ ηελ επνρή ηεο ζχζηαζεο ηνπ λεφηεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ην 1982 ην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζπγθεληξσηηθφ θαη ηεξαξρεκέλν φπνπ ν 

έιεγρνο αζθείηαη θάζεηα απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηε 

βάζε. ηε ζπγθεθξηκέλε «κνλνιηζηθή δνκή» ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ (1990: 79) ε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέζεθε κε ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημή ηνπο, πνιηηηθή 

πνπ έιεμε κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ ηελ πινπνηνχζε, ηνπ ζψκαηνο ησλ 

επηζεσξεηψλ. 

Ο ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή απνηέιεζε ην καθξνβηφηεξν κεραληζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε δηνηθεηηθφ, πεηζαξρηθφ θαη επνπηηθφ επίπεδν. Ζ Αζαλαζνχια-Ρέππα 

(2005) ππνζηεξίδεη φηη νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, φπνπ αλαπηχρζεθε ν 

«επηζεσξεηηζκφο», θαη ν ξφινο πνπ επηηέιεζε εθείλνο ηεο «θαλνληθνπνίεζεο», 

επηηήξεζεο θαη ζπκκφξθσζεο, δεκηνχξγεζαλ έλα αξλεηηθφ θιίκα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαπαξάγνληαο ζηεξεφηππα θφβνπ, ειέγρνπ, 

θαηαπίεζεο θαη δησγκψλ κέρξη ηηο κέξεο καο (νπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, αββίδεο & 

Σζηάθθηξνο, 2005: 43).  
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4.3. Ζ «ζπζίθεηνο
32

» πνξεία ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ην 1982 

έσο ζήκεξα 

Με ηηο εθινγέο ηνπ 1981 αιιάδεη ην πνιηηηθφ ζθεληθφ πνπ είρε θπξηαξρήζεη θαηά 

ηε κεηαπνιίηεπζε θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο αλαιακβάλεη ην Παλειιήλην 

νζηαιηζηηθφ Κίλεκα (ΠΑ.Ο.Κ).  

Ζ λέα θπβέξλεζε αλαζηέιιεη θάζε επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ςεθίδεηαη ν Νφκνο 1304/1982
33

  

(ΦΔΚ 144/7-12-1982) θαηαξγψληαο ην ζεζκφ ηνπ Δπηζεσξεηή θαη εθρσξψληαο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηζεσξεηή ζε δπν λένπο ζεζκνχο. Σν ζεζκφ ηνπ ρνιηθνχ 

πκβνχινπ κε αξκνδηφηεηα:
34

 «ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο» 

θαη ην ζεζκφ ηνπ Πξντζηακέλνπ Δθπαίδεπζεο
35

 κε αξκνδηφηεηα ηε δηνηθεηηθή θαη 

πεηζαξρηθή επζχλε θαζψο είλαη δηνηθεηηθφο θαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.   

H ζπκκεηνρή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζα εληζρχζεη ηνλ επνπηηθφ θαη ειεγθηηθφ ξφιν ηνπο. κσο, νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ πεξηγξάθνληαη γεληθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν  

λφκν:
36

 «πλεξγάδεηαη κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ…αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

δηδαθηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ…επηζθέπηεηαη ηα ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο ηνπ … νξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ…ζπλεξγάδεηαη κε ην δηεπζπληή … κεηέρεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θαηά πεξίπησζε ζε αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα…», 

ελψ νη νπζηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθά Π.Γ.. 

Με ην Π.Γ. 214/1984
37

 (ΦΔΚ 77Α΄/29-5-1984) απνζαθελίδνληαλ νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ: α) ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ 

                                                 
32

 Ο φξνο «ζπζίθεηνο» απνηειεί δάλεην απφ ηελ Αζαλαζνχια-Ρέππα (2005) «Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ ζηελ Διιάδα» ζην Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο (2005): 39-60. 
33

 Νφκνο 1304/1982 (ΦΔΚ 144/7-12-1982) κε ζέκα: «Γηα ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή 

θαζνδήγεζε θαη ηε Γηνίθεζε ζηε Γεληθή θαη Μέζε Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».   
34

 Νφκνο 1304/1982 (ν.π.) άξζξν 1. 
35

 Νφκνο 1304/1982 (ν.π.) άξζξν 2, παξ.2. 
36

 Νφκνο 1304/1982 (ν.π.) άξζξν 2, παξ.2. 
37

 Π.Γ. 214/1984 (ΦΔΚ 77Α΄/29-5-1984) κε ζέκα: «Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ» (άξζξν κφλν 1). 
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εθπαηδεπηηθψλ, β) ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο θαη ζρνιείνπ, γ) ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δ) ε πξνψζεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε) ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε «ζπκκεηνρή» 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζη) ε ζπλεξγαζία κε δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο (Εακπέηα, 1994: 248-

259, Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 300-303). πσο θαηαδεηθλχεηαη δελ 

αλαηξνχληαλ ε αξρηθή ξχζκηζε ηνπ λφκνπ 1304/1982 (ΦΔΚ 144/7-12-1982) 

δεδνκέλνπ φηη αλαθέξεηαη επθξηλψο φηη νη ρνιηθνί χκβνπινη: «κεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ»
38

.  

Οη εθπαηδεπηηθνί απνξξίπηνπλ κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηελ επηρεηξνχκελε 

αμηνιφγεζή ηνπο ππφ ην θφβν ηεο επαλαθνξάο ηνπ λένπ επηζεσξεηηζκνχ κε 

απνηέιεζκα νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη λα πεξηνξηζηνχλ ζηε ζχληαμε θαη θαηάζεζε ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζην Κέληξν Μειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο, κηαο ζπλνπηηθήο 

έθζεζεο ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φπνπ επηζεκαίλεηαη ην έξγν πνπ 

ζπληειέζηεθε ζηελ πεξηθέξεηα, θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ 

θαη πξνηείλνληαη ζρεηηθέο ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

(Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2005 νπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο 

2005: 44). 

Με ηελ θαηάξγεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ, ζχκθσλα κε ην λφκν 1304/1982 (ΦΔΚ 

144/7-12-1982), ήδε, έρεη θαηαξγεζεί θαη θάζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φκσο, απνηεινχζε ην 

αληηκαρφκελν ζεκείν πνπ θαζφξηζε ηε ζρέζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ πνξεία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ 

πκβνχινπ. Σν θελφ ηνπ λνκνζέηε αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 

απνηέιεζε παγησκέλε θαηάζηαζε, ελψ ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίζηεθε 

απφ άξλεζε θάζε κνξθήο αμηνιφγεζεο απφ θφβν «επηζεσξεηηθνπνίεζεο» ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ (Εακπέηα, 1994: 254).    

Με ηε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ - Πιαηζίνπ, φπσο ραξαθηεξίζηεθε, 1566/1985
39

 (ΦΔΚ 

167/30-9-1985) γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε αμηνιφγεζε 

ξπζκίδεηαη μαλά χζηεξα απφ ζεηξά Π.Γ. πνπ πνηέ δελ ζα εθαξκνζηνχλ αθελφο ιφγσ 

                                                 
38

 Π.Γ. 214/1984 (ν.π.) «Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ρνιηθψλ πκβνχισλ» παξ. 9.α. 
39

 Νφκνο 1566/1985 (ΦΔΚ 167/30-9-1985) κε ζέκα: «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ αληηδξάζεσλ αθεηέξνπ ιφγσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ 

εθάξκνζε ε θπβέξλεζε ΠΑ.Ο.Κ. (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2005 νπ. αλαθ. ζην 

Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο 2005: 44).   

Με ην ζρέδην ηνπ Π.Γ. ηνπ 1987 επί ππνπξγίαο Α. Σξίηζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ επηρεηξείηαη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε βαζηθφ επηρείξεκα ηε κε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ιφγσ ηεο αλππαξμίαο αμηνιφγεζεο (Μνζρφπνπινο, 2005). Ζ αληίδξαζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηψλ νξγαλψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιπήκεξε απεξγία ηνπ 1988 θαη 

ηελ πνιηηηθή ξεπζηφηεηα ηεο πεξηφδνπ 1989 – 1990 αλέζηεηιαλ γηα κηα αθφκε θνξά 

ηελ πξνψζεζε ηνπ Π.Γ. γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ναμάθεο, 2002 νπ. 

αλαθ. ζην Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 2002:215). 

Ζ Εακπέηα (1995:364) ππνζηεξίδεη φηη νη πνιηηηθέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ην 1974-1989 αληηκεησπίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε 

σο κηα ζηείξα δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο ξνπηίλαο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Ο επηζεσξεηηζκφο έσο ην 1982 ππήξμε κηα κνξθή δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά ν ζεζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα 

εθζπγρξνληζκνχ κε επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε, 

φκσο, ππνλνκεχζεθε απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ: ηελ ηάζε πνιηηηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

δνκέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ηε ζηάζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα πνπ πηνζεηνχζαλ άθξηηα ηα ζπλζήκαηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ γηα λα εληάμνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή ηνπο αληίζηνηρνπο 

θνηλσληθνχο ρψξνπο ρσξίο λα δηαζέηνπλ πνιηηηθή ιχζε ζηα πξνβιήκαηα. Οη 

παξαπάλσ ιφγνη ζπλέηεηλαλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο (Εακπέηα, 1995:365).     

Σν δηάζηεκα 1990-1993 ην πνιηηηθφ ζθεληθφ αιιάδεη θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο αλαιακβάλεη ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σν 1992, ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο πξνσζεί λέν ζρέδην Π.Γ. γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

απνηέιεζκα λα αξρίζεη λένο θχθινο αληηπαξαζέζεσλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζψκα θαη 

ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.  



 92 

Σν 1993 δεκνζηεχεηαη ην Π.Γ. 320/1993
40

 (ΦΔΚ 138/25-8-1993) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. χκθσλα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο αμηνινγεί ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη 

ηελ παηδαγσγηθή – δηδαθηηθή ηθαλφηεηα
41

 ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ αμηνινγεί ηελ ππεξεζηαθή ζπλέπεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία – επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
42

 κε 

ζπλαδέιθνπο, γνλείο θαη καζεηέο. Ζ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 10-50 

κφξηα θαη ζηηο δχν αμηνινγηθέο θξίζεηο.  

Ζ αληίδξαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ αλέλδνηε θαη θαηαγγειηηθή 

γηα επηζηξνθή ζηνλ «επηζεσξεηηζκφ» θαη αζηπλφκεπζε ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. 320/1993 (ΦΔΚ 138/25-8-1993) λα κελ 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ιφγσ ξαγδαίσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 

1993 ηηο εθινγέο θεξδίδεη ην ΠΑ.Ο.Κ. Ζ λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. κε ηελ 

εγθχθιην ππ’ αξηζκφ Γ/24168/25-11-1993 δεηά απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα απέρνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε αλακέλνληαο λέα πξφηαζε γηα 

ηελ αλακφξθσζή ηεο (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2005 νπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, 

αββίδεο & Σζηάθθηξνο 2005: 44).   

Αξγφηεξα, ςεθίζηεθε ν λφκνο 2525/1997
43

 (ΦΔΚ 188/23-9-1997) πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δηζάγεηαη κηα ηεξαξρηθή ππξακίδα αμηνιφγεζεο
44

 πνπ 

πεξηιακβάλεη Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη 

Γξαθείσλ, ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη ην ψκα Μνλίκσλ Αμηνινγεηψλ (.Μ.Α.) κε 

ζθνπφ λα ζπληάζζνπλ αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην έξγν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα απηφ ην ζθνπφ ζπληζηψληαη 400 νξγαληθέο ζέζεηο κνλίκσλ 

αμηνινγεηψλ.  

Ζ ππ’ αξηζκ. Τ.Α. Γ2/1938/26-2-1998 κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ» ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ξπζκίδεη ηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Με ηνλ φξν αμηνιφγεζε ηνπ 

                                                 
40

 Π.Γ. 320/1993 (ΦΔΚ 138/25-8-1993) κε ζέκα: «Αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε». 
41

 Π.Γ. 320/1993 (ν.π.) άξζξν 3, παξ. 2-3. 
42

 Π.Γ. 320/1993 (ν.π.)  άξζξν 3, παξ. 4-5. 
43

 Νφκνο 2525/1997 (ΦΔΚ 188/23-9-1997) κε ζέκα: «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
44

 Νφκνο 2525/1997 (ν.π.)  άξζξν 8, παξ. 4, εδαθ, α, β, γ, δ. 



 93 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ «λνείηαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ 

ηεο».
45

 

 πγθεθξηκέλα, ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο κηα πεληακειήο επηηξνπή
46

 πνπ 

νξίδεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζπληάζζεη έθζεζε απηναμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππνβάιιεηαη ζην δηεπζπληή ηεο κνλάδαο επηζεκαίλνληαο 

ελδερφκελεο δπζιεηηνπξγίεο. Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπληάζζεη 

αμηνινγηθή έθζεζε αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο. Σα 

θξηηήξηα ηεο έθζεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
47

 είλαη: ππεξεζηαθή ζπλέπεηα, 

ππεπζπλφηεηα, αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλεξγαζία – επηθνηλσλία κε 

εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο. Ο ζρνιηθφο ζχκβνπινο ππνζηεξίδεη ην 

επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν
48

 ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ 

θαη ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Tνλ Αχγνπζην θάζε ζρνιηθνχ έηνπο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ (Δ.Α..Μ.) ζπγθξνηεί ηξηκειείο επηηξνπέο
49

 κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ ζχληαμε ηεο αμηνινγηθήο 

έθζεζεο. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε αμηνινγηθήο έθζεζεο γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο 

θαη αμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ θαη 

Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο χζηεξα απφ ηελ έλζηαζή ηνπο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, νη ηξηκειείο επηηξνπέο
50

 έξρνληαη 

ζε άκεζε επαθή κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο καζεηέο, ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ, ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ηελ νηθεία 

ζρνιηθή επηηξνπή θαη ηε δεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

                                                 
45

 Τ.Α. Γ2/1938/26-2-1998, άξζξν 1 «Έλλνηα θαη θνπφο ηεο Αμηνιφγεζεο». 
46

 Y.A. Γ2/1938/26-2-1998, άξζξν 2 «ξγαλα αμηνιφγεζεο θαη θαζήθνληα απηψλ», παξ.1. 
47

 Τ.Α. Γ2/1938/26-2-1998, άξζξν 2, παξ.2. 
48

 Τ.Α. Γ2/1938/26-2-1998, άξζξν 2, παξ.5. 
49

 Τ.Α.Γ2/1938/26-2- 1998, άξζξν 3 «Αμηνιφγεζε απφ ην ψκα Μνλίκσλ Αμηνινγεηψλ ησλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ, ηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθψλ», παξ. 1-2. 
50

 Τ.Α. Γ2/1938/1998, άξζξν 3, παξ. 3 εδαθ. α, β, γ.  
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εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη επηηνπίσο ζε θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα απφ ηνπο αμηνινγεηέο θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζνπλ 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο θαη ηηο ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Α..Μ.  

Ο Μαπξνγηψξγνο (2002), αζθψληαο θξηηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν λφκν, ζεσξεί φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή απνθεληξσκέλνπ ζπγθεληξσηηζκνχ κε δπλαηφηεηεο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηεξαξρηθνχ, γξαθεηνθξαηηθνχ θαη απηαξρηθνχ θεληξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζην κάλαηδκελη (αχμεζε 

δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ, ελίζρπζε αξκνδηνηήησλ) ζε βάξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ εμαηνκίθεπζε ηεο αμηνιφγεζεο πξνσζεί ηνλ «αηνκηθηζκφ», είλαη 

πεξηζηαζηαθή θαη κεραληζηηθή ελψ νη επηηεξεηέο επηηεξνχληαη ζε έλα πιαίζην 

ηεξαξρηθήο ππξακίδαο. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ε αμηνιφγεζε επηηειεί κηα 

ηεξαξρηθή παξαηήξεζε πνπ «θαλνληθνπνηεί» ηελ εθηξνπή θαη εμαλαγθάδεη ζηελ 

νκνηνγέλεηα (Μαπξνγηψξγνο, 2002 νπ. αλαθ. ζην Κάηζηθαο & Καββαδίαο 2002: 147-

148).  

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέβαιαλ ζζελαξή 

αληίζηαζε κε απνηέιεζκα λα κελ πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

Ο λφκνο 2986/2002
51

 (ΦΔΚ 24/13-2-2002) απνηειεί κηα λέα πξφηαζε ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

λφκνο θαίλεηαη λα δηαθαηέρεηαη απφ κηα «νιηζηηθή ζεψξεζε» ηεο αμηνιφγεζεο.  

Αξρηθά, πξνηάζζεηαη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο:
52

 ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δηεπθξηλίδεηαη 

φηη «ε αμηνιφγεζε δελ απνηειεί απιψο κηα δηαδηθαζία ειεγθηηθνχ ή δηαπηζησηηθνχ 

ραξαθηήξα αιιά αλαηξνθνδνηεί ηε δηδαθηηθή πξάμε επηδηψθνληαο ηε ζπλερή 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε βειηίσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξαγφλησλ».  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλαηίζεηαη ζην 

Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) θαη ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.). Σν 

                                                 
51

 Νφκνο 2986/2002 (ΦΔΚ 24/13-2-2002) κε ζέκα: «Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».   
52

 Νφκνο 2986/2002, (ν.π.) άξζξν 4, παξ. 1. 
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Κ.Δ.Δ
53

 αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζα απφ 

πξφηππνπο δείθηεο θαη θξηηήξηα ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πεξηθέξεηαο 

φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Σν Π. Η.
54

 αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: α) 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα κνληκνπνίεζε θαη ππεξεζηαθή εμέιημε, β) ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

γ) ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη δ) εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ, κε πεξηνδηθή ζπρλφηεηα.
55

 Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα πινπνηεζεί 

κε αηνκηθέο αμηνινγηθέο εθζέζεηο.
56

 Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνινγείηαη
57

 απφ ην δηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνλ νηθείν ζρνιηθφ ζχκβνπιν.   

Με ηελ ππ’ αξηζκ. Τ.Α. Φ/353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002
58

 (ΦΔΚ 1340/16-10-

2002) ξπζκίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ. Δηδηθφηεξα, o δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
59

 αμηνινγεί 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ: ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ παηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, ηε ζπλέπεηα θαη ηελ 

ππεπζπλφηεηα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ο ζρνιηθφο ζχκβνπινο
60

 θαηά ηε 

δηάξθεηα ηξηψλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, αμηνινγεί ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ: ηελ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ηελ 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηθαλφηεηα – δξαζηεξηφηεηά ηνπ.  

Απνηηκψληαο ην λέν ζρέδην αμηνιφγεζεο δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλν ηνπ 

λφκνπ 2525/1997 (ΦΔΚ 188/23-9-1997). Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηελ 

θαηάξγεζε ησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο .Μ.Α. θαη Δ.Α..Μ., ζψκαηα ησλ νπνίσλ 

αθελφο ε κνληκφηεηα θαη αθεηέξνπ ν εμσηεξηθφο θαη ειεγθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο 

ζπγθέληξσζαλ ηελ αληίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 

2005 νπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο, 2005: 46-48).  

                                                 
53

 Νφκνο 2986/2002, (ν.π.), άξζξν 4, παξ.2, εδαθ.α 
54

 Νφκνο 2986/2002, (ν.π.), άξζξν 4, παξ.2, εδαθ.β. 
55

 Νφκνο 2986/2002, (ν.π.), άξζξν 5, παξ.2. 
56

 Νφκνο 2986/2002, (ν.π.), άξζξν 5, παξ.3, εδαθ.α.  
57

 Νφκνο 2986/2002, (ν.π.), άξζξν 5, παξ.3, εδαθ.β. 
58

 Τ.Α. Φ/353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340/16-10-2002) κε ζέκα «Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ».  
59

 Τ.Α. Φ/353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002, (ν.π.) άξζξν 27. 
60

 Τ.Α. Φ/353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002, (ν.π.) άξζξν 28. 
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H ζπγθεθξηκέλε κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή αμηνιφγεζεο ζπλάληεζε ηελ 

αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζηζηψληαο ηελ αλελεξγή. ην γεγνλφο απηφ βνήζεζε 

ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ κε ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 2004 φπνπ ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο αλέιαβε ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.  

Απνηηκψληαο θξηηηθά, ν λφκνο 2986/2002 (ΦΔΚ 24/13-2-2002) απνηειεί κηα 

«ηεξαξρηθή» κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ αζθείηαη απφ ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά δηνηθεηηθά 

φξγαλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ρσξίο, φκσο, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηζφηηκα ηα κέιε 

πνπ έρνπλ ιφγν γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, φπσο: ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, γνλείο, 

καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί. ηφρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο θαίλεηαη λα είλαη ε «άλσζελ» 

αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2005 νπ. αλαθ. ζην 

Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο, 2005: 49). 

ηελ ίδηα πξνβιεκαηηθή, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο 

ζηεξίδεηαη ζε ηδενινγηθνπνιηηηθέο επηινγέο ηνπ παξειζφληνο. Ζ αμηνιφγεζε απφ ην 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη ην δηεπζπληή ζα δηακνξθψζεη έλα ππξακηδηθφ βαζκνινγηθφ – 

κηζζνινγηθφ ζρήκα ηεξαξρηθήο θαηάηαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ειάρηζηα ερέγγπα 

δηθαηνζχλεο θαη αζαθή θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα λα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν 

κηα ηεξαξρηθή – γξαθεηνθξαηηθή ινγηθή (Γξφιιηνο, Λάκπαο & Σδήθαο, 2002 νπ. 

αλαθ. ζην Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 2002: 131-134).  

Σν αμηνινγηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ λφκνπ ζηήλεηαη γχξσ απφ έλαλ ηεξαξρηθφ 

έιεγρν, εηζάγεηαη ε ζαηζεξηθήο έκπλεπζεο αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

πνζνηηθνχο δείθηεο πνηφηεηαο πξνζπαζψληαο λα κεηαηξαπεί ε πνηφηεηα ζε πνζφηεηα, 

ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πιέγκαηνο ακνηβψλ – πνηλψλ ελψ 

απαμηψλεηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνσζψληαο ην ηδενιφγεκα ηνπ 

«επαγγεικαηηζκνχ» (Μελδψλεο, Μαξηνιήο & Γαιάλεο, 2002 νπ. αλαθ. ζην Κάηζηθαο 

& Καββαδίαο, 2002: 187-196).  

Σν 2010 ςεθίδεηαη ν Νφκνο 3848/2010
61

 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) ζρεηηθά κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπνπ νξίδεηαη ξεηά
62

 φηη «νη θελέο ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζα θαιχπηνληαη απφ φζνπο ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία 

πάλσ απφ ηε βάζε ζην δηαγσληζκφ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

                                                 
61

 Νφκνο 3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) κε ζέκα: «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – 

θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
62

 Νφκνο 3848/2010, (ν.π) .άξζξν 1 «Γηαγσληζκφο ηνπ ΑΔΠ». 
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(Α..Δ.Π.)» θαη ν δηνξηζκφο ζα δηελεξγείηαη κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ ηειηθφ 

πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ Α..Δ.Π.  

Παξάιιεια, αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ
63

 θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα ππεχζπλα ππεξεζηαθά φξγαλα γηα ηελ θαηάξηηζε 

θαη γλσζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο δελ έζημε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

απνηέιεζκα λα κελ ζπλαληήζεη αληηδξάζεηο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζψκα σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά ζπγθέληξσζε νμχηαηεο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε άιιεο 

δηαηάμεηο
64

 αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν απνζπάζεσλ θαη κεηαζέζεσλ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ.    

Πξφζθαηα, ςεθίζηεθε ην Π.Γ. 152/2013
65

 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) αλαθνξηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αξρηθά, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη θαηεγνξίεο
66

 ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ αμηνιφγεζε κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα αλά θαηεγνξία. πλνπηηθά ζα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη φινη νη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο αμηνινγνχληαη απφ 

φινπο εθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Χο ζθνπφο
67

 ηεο αμηνιφγεζεο 

πξνηάζζεηαη «ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο 

έξγνπ κέζσ ηεο άκεζεο ζχλδεζήο ηεο κε ηελ επηκφξθσζε, πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ, ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο».   

Ζ αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη
68

 σο πξνο ηε θχζε ηνπ έξγνπ πνπ αμηνινγείηαη ζε 

δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή. Χο δηνηθεηηθή νξίδεηαη: «ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ππεξεζηαθφ έξγν ηεο δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ θαη δνκψλ» θαη σο εθπαηδεπηηθή νξίδεηαη: «ε αμηνιφγεζε 

ησλ ελεξγεηψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ, 

δηδαθηηθνχ θαη επηκνξθσηηθνχ έξγνπ θαη επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε».  

                                                 
63

 Νφκνο 3848/2010, (ν.π.) άξζξν 32 «Πξνγξακκαηηζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ».  
64

 Πξβι. Κεθάιαην 5.8 «Εεηήκαηα Απνζπάζεσλ».   
65

 Π.Γ. 152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) κε ζέκα: «Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». 
66

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν1 «Πεδίν εθαξκνγήο θαη νξηζκνί», παξ. 1, εδαθ. α-θγ.  
67

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.)  άξζξν 2 «θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο θαη γεληθέο αξρέο», παξ. 1.  
68

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 1, παξ. 2.  
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηάμεο, πνπ ππεξεηνχλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, δηελεξγείηαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
69

 κε δηαθνξεηηθφ 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Δηδηθφηεξα:  

α) Καηεγνξία Η – Δθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (πληειεζηήο βαξχηεηαο 0,75) κε 

θξηηήξηα: «Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη πξνζδνθίεο, Παηδαγσγηθφ θιίκα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, Οξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο».  

β) Καηεγνξία ΗΗ – ρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο, (πληειεζηήο βαξχηεηαο 0,50) κε θξηηήξηα: «Βαζκφο αληίιεςεο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηφρνη θαη πεξηερφκελν, Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη εθπαηδεπηηθά κέζα».  

γ) Καηεγνξία ΗΗΗ – Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, 

(πληειεζηήο βαξχηεηαο 1,25) κε θξηηήξηα: «Πξνεηνηκαζία καζεηψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία, Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη εθπαηδεπηηθά κέζα, Δλέξγεηεο καζεηψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο, Δκπέδσζε ηεο λέαο γλψζεο θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ». 

δ) Καηεγνξία IV – Τπεξεζηαθή ζπλέπεηα θαη επάξθεηα, (πληειεζηήο βαξχηεηαο 

1,50) κε θξηηήξηα: «Σππηθέο ππαιιειηθέο ππνρξεψζεηο, πκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηεο, Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

κε γνλείο θαη θνξείο». 

ε) Καηεγνξία V – Δπηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(πληειεζηήο βαξχηεηαο 1) κε θξηηήξηα: «Σππηθά πξνζφληα θαη επηζηεκνληθή 

αλάπηπμε θαη Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε».  

Χο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο νη πην ηζρπξέο θαηεγνξίεο ζεσξνχληαη: ε  

θαηεγνξία ηεο IV) Τπεξεζηαθήο ζπλέπεηαο θαη επάξθεηαο θαη ε θαηεγνξία ηεο III) 

Γηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

 ην ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. αλαθέξεηαη φηη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηνινγείηαη 

ζπλνιηθά
70

 αιιά θαη μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία θξηηεξίσλ θαη θάζε επηκέξνπο 

θξηηήξην. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ηεηξάβαζκε πεξηγξαθηθή θιίκαθα κε 

                                                 
69

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 3 «Κξηηήξηα δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο», παξ. 10, εδαθ. α-ε.  
70

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 5 «Πνηνηηθφο ραξαθηεξηζκφο θαη θιίκαθα βαζκνιφγεζεο», παξ. 1. 
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πνηνηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο φπσο: «ειιηπήο», «επαξθήο», «πνιχ θαιφο», 

«εμαηξεηηθφο» πνπ αληηζηνηρίδνληαη ζε εθαηνληάβαζκε θιίκαθα
71

. 

 Παξάιιεια, αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ν πνηνηηθφο αμηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο
72

 αλά 

θξηηήξην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αμηνινγνχληαη
73

 ζηα θξηηήξηα 

ηεο δηνηθεηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ νηθείσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ζηα θξηηήξηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο νηθείνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο αμηνιφγεζεο δηελεξγείηαη σο εμήο: νη αμηνινγεηέο 

πξηλ ηελ έλαξμε
74

 ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο πξνζθαινχλ εγγξάθσο ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο ζε ζπλάληεζε γηα λα ζπδεηήζνπλ ελ φςεη ηεο επηθείκελεο 

αμηνιφγεζεο. Οη αμηνινγεηέο αθνχ παξαθνινπζήζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

δηδαζθαιίεο,
75

 ζπληάζζνπλ εθζέζεηο αμηνιφγεζεο. Ο αμηνινγνχκελνο ππνβάιιεη ζηνλ 

αμηνινγεηή ηελ έθζεζε εθπαηδεπηηθήο απηναμηνιφγεζεο
76

 θαη ην ζπλνδεπηηθφ 

αηνκηθφ ηνπ θάθειν κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ αμηνινγεηή ρσξίο, 

φκσο, λα δεζκεχεηαη ζηελ αμηνινγηθή ηνπ θξίζε. Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε 

δηελεξγείηαη
77

 κε ή ρσξίο αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κία θνξά ζηελ ηξηεηία.  

Ο αμηνινγνχκελνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε
78

 θαηά ηεο 

αμηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ αμηνινγεηή κε αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ αλαθξίβεηα ηεο έθζεζεο. Παξάιιεια, θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη δηθαίσκα λα 

αμηνινγεί ηνλ πξντζηάκελν αμηνινγεηή ηνπ
79

 εγγξάθσο, επσλχκσο θαη πξναηξεηηθά 

ππνβάιινληαο ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ζηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγεηή αιιά ν  

απνδέθηεο εθηηκά αλ ζα θξίλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγήζεηο.  

                                                 
71

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 5, παξ.2. 
72

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 14 «Πνηνηηθφο αμηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ», παξ. 1-

5.  
73

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 4 «ξγαλα δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο», παξ. 1, εδαθ. 

ηβ. 
74

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 17 «Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο», παξ.1, εδαθ.α 
75

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 17, παξ. 1, εδαθ. ββ. 
76

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 17, παξ. 1, εδαθ. γγ. 
77

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 17, παξ. 9. 
78

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 20 «Γηθαίσκα έλζηαζεο, αξκφδηα φξγαλα θαη έθηαζε ειέγρνπ», παξ.3-

4. 
79

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 24 «Αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ απφ ηνπο πθηζηακέλνπο».  
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Απνηηκψληαο γεληθά ηελ επηρεηξνχκελε αμηνιφγεζε ηνπ Π.Γ. 152/2013 (ΦΔΚ 

240/5-11-2013) πξφθεηηαη γηα κνξθή αμηνιφγεζεο
80

 απνινγηζηηθή ή ηειηθή σο πξνο 

ηνπο ζθνπνχο, εμσηεξηθή αλαθνξηθά κε ην θνξέα αμηνιφγεζεο, κε ρξήζε πνηνηηθψλ 

θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ, κε-ζπκκεηνρηθή σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο, επηθεληξσκέλε 

ζηε δηαδηθαζία απνηειέζκαηνο θαη ζηνπο ζηφρνπο θαη εθ ησλ πζηέξσλ ζρεηηθά κε ην 

ρξφλν αμηνιφγεζεο.   

Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο – εθηφο ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο 

– ζηαρπνινγψληαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

πξνζδνθίεο, ην παηδαγσγηθφ θιίκα ζηελ ηάμε, ν βαζκφο πξφζιεςεο ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα. Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη 

αλ ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα απνηηκεζνχλ. 

Δχινγα ηίζεληαη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα:  

Πψο κπνξεί, αιήζεηα, θάπνηνο λα απνηηκήζεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε κηα κέηξεζε αληηθεηκεληθή; Μεηξηέηαη ην επράξηζην ή 

ην δπζάξεζην θιίκα ηεο ηάμεο; O έπαηλνο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο δαζθάιαο ζε κηα 

νκάδα εξγαζίαο ή ζε έλα καζεηή πνπ θαηάθεξε λα επηιχζεη κηα δχζθνιε άζθεζε; Ζ 

επίπιεμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα αηαμία ελφο παηδηνχ; Mηα ηδέα πνπ «πέηαμε» έλαο 

καζεηήο θαη ην ρεηξνθξφηεκα ησλ ππνινίπσλ ζηελ ηάμε; Ζ ραξά θαη ν μεζεθσκφο 

ησλ παηδηψλ ζηελ αλαθνίλσζε κηαο εθδξνκήο; Ζ θνχξαζε ησλ καζεηψλ ην κεζεκέξη 

θαη ν παλδνπξιηζκφο πνπ επηθξαηεί ζην άθνπζκα ηνπ θνπδνπληνχ ηελ ηειεπηαία 

δηδαθηηθή ψξα;  

Σν Π.Γ. 152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) ζπλδέεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε
81

, έηζη φπσο αλαθέξεηαη, ζην λφκν 

4024/2011 (ΦΔΚ 226/27-10-2011). χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν ζηνλ 

επφκελν βαζκφ δε ζα πξνάγνληαη φινη φζνη έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία ηε δνθηκαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά, ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ – πνζφζησζε. πλεπψο, νη ζπλέπεηεο 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιππνίθηιεο ηφζν ζε πξνζσπηθφ, 

φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.   

                                                 
80

 Καξαιήο, 2008, Δλφηεηα 1.2, Κεθάιαην 1.2.2. «Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε» : 15-17. 
81
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Ζ Γ.Ο.Δ
82

 εθθξάδνληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ επηρεηξνχκελε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έηζη φπσο εθθξάδεηαη ζην Π.Γ.152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013), 

ζεσξεί φηη: α) «Σν λέν «κηζζνιφγην – θησρνιφγην ηεο εμαζιίσζεο» ηνπ λφκνπ 

4024/2011 ζπλδέεη ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε κε ηελ αμηνιφγεζε. Μέζα 

απφ κηα ζεηξά απφ απζαίξεηεο πνζνζηψζεηο ζέηνληαη θξαγκνί κε απνηέιεζκα κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο λα νδεγεζνχλ εθπαηδεπηηθνί ζηνλ θαηάδα ησλ απνιχζεσλ». Σν 

ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο έρεη σο ζηφρν «ηελ απαιιαγή ηνπ 

απφ ηηο δηαρξνληθέο ηνπ επζχλεο θαη ηελ ππφδεημε σο κνλαδηθνχ ππαίηηνπ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ εθπαηδεπηηθφ». β) ην λέν ζρνιείν πνπ 

πξνεηνηκάδεηαη «ν εθπαηδεπηηθφο εθηφο απφ ελδεήο ζα πξέπεη λα είλαη πεηζήληνο θαη 

ππνηαγκέλνο. Απφιπηα ρεηξαγσγεκέλνο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη απφιπηα κφλνο 

απφ ππεξάζπηζε θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία». γ) Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ην έξγν 

ηνπ δε ζα πξέπεη «λα θξίλνληαη  απφ κνλνπξφζσπα αιιά απφ ζπιινγηθά φξγαλα. Σν 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη πξντφλ απνθιεηζηηθά 

αμηνινγηθήο έθζεζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα  ρξεζηκνπνηείηαη σο πεηζαξρηθφ κέηξν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ππεξεζηαθή, κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ».  

Σν ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν δειψλεη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεην κε ηα 

λνκνζεηήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ: Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010), Ν. 

4024/2011 (ΦΔΚ 226/27-10-2011) γηαηί θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ζηφρνο ηνπο δελ είλαη 

ε αλαβάζκηζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά «ε ρεηξαγψγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζε έλα θνβηζκέλν θαη άβνπιν φξγαλν πνπ άθξηηα θαη θάησ απφ ηνλ θφβν ηηκσξεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ζα εθαξκφδεη φζα ηνπ επηβάιινληαη». 

Παξαθάησ, επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή ησλ πνιηηηθψλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ νδήγεζαλ ηελ 

αμηνιφγεζε «σο κε γελφκελε», ηα ηειεπηαία ηξηάληα δχν ρξφληα 
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 Αλαθνίλσζε ηεο Γ.Ο.Δ. κε αξ. πξση.811/5-3-2012 ζην: 
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4.4. Κξηηηθή ησλ πνιηηηθώλ ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 1982 έσο ην 2014 αθφκα «πεξηθέξεηαη 

σο απεηιή θαη σο θάληαζκα» ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ν Μαπξνγηψξγνο (2003:26). ην δηάζηεκα απηφ ςεθίζηεθαλ αξθεηνί Νφκνη, 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο απφ δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο 

αληίζεησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ αιιά δελ εθαξκφζηεθε ηίπνηε ζηελ πξάμε.  

 Πξνηείλεηαη ελδεηθηηθή ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαραίηηζαλ θαη’ 

εμαθνινχζεζε γηα ηξηάληα δχν ρξφληα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 Δζηίαζε ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλ θαη πξνηάζζνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζηελ πξάμε εζηηάδνπλ ζην άηνκν, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πνιχ 

ιίγν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθά παξαγφκελνπ έξγνπ ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ζ εζηίαζε ζε έλα κφλν παξάγνληα, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, δεκηνπξγεί ζηξεβιή εηθφλα γηαηί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απνζησπάηαη. Οη ζπληειεζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπσο 

νηθνλνκηθνί πφξνη, ππνδνκέο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θ.α. 

απνθξχπηνληαη αλ θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αμηνιφγεζε ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο ειέγρνπ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Μαπξνγηψξγνο, 1993: 

144-145 & Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2005 νπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, αββίδεο & 

Σζηάθθηξνο, 2005: 50-52).   

 Οη λφκνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθηηκνχλ: ηηο «ηθαλφηεηεο» 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ρσξίο λα ππνινγίδνληαη κηα ζεηξά 

απφ κεηαβιεηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ φπσο: δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εξγαζηαθφ 

θιίκα θ.α. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε αμηνιφγεζε λα κελ έρεη 

αλαηξνθνδνηηθφ ραξαθηήξα αιιά ηηκσξεηηθφ, δεδνκέλνπ φηη νη ξπζκίζεηο 

πξνβιέπνπλ σο θαη κεηάηαμε ή απφιπζε γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο θξηζνχλ 

αλεπαξθείο ζηελ ηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.  

 ε αξθεηνχο λφκνπο πξνηείλνληαη σο αμηνινγεηέο: ν ρνιηθφο χκβνπινο θαη 

ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηειέρε εθπαίδεπζεο πνπ δε ζεσξνχληαη  
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θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη επηζηεκνληθά θαη κεζνδνινγηθά ψζηε 

λα αζθήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1993:179-180 & Αζαλαζνχια – Ρέππα νπ. αλαθ. ζην, Αλδξένπ, 2001). Οη 

εθπαηδεπηηθνί, αληίζηνηρα, ακθηζβεηνχλ ηελ επηινγή θαη ην έξγν ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα αλαπαξάγνπλ παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο άζθεζεο εμνπζίαο. Με απηή ηελ πξαθηηθή 

δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο λννηξνπίεο θαη ακθηζβεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ πεπνίζεζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα φηη νη αμηνινγεηέο αθνχ δελ 

δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ζα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν κε 

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993:180-189).    

ηελ ίδηα πξνβιεκαηηθή, ν Μαπξνγηψξγνο (1993:153) ππνζηεξίδεη φηη φζν 

δηαηεξείηαη ε πνιηηηθή «ηεο πξνζσπνπαγνχο θαη γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο» θάζε πξνηεηλφκελε κνξθή αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα είλαη 

«ζπκκνξθσηηθή, αληηκεηαξξπζκηζηηθή ζπληεξψληαο ηελ ηζρχνπζα ηάμε πξαγκάησλ κε 

απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά λα ππνλνκεχζνπλ ηo ίδην 

ηνπο ην έξγν».  

 Απφδνζε επζπλψλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 

1982 νη εθπαηδεπηηθνί απνξξίπηνπλ ηηο απηαξρηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο εθδνρέο ηεο 

αμηνιφγεζεο αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο αληηζέζεηο δελ αμηνπνηήζεθαλ γφληκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηψλ απηψλ δεθαεηηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί έραζαλ πνιχηηκν ρξφλν κε 

αξζξψλνληαο «άιιν» ιφγν ζηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο αμηνιφγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο.  

 χκθσλα κε ην Μαπξνγηψξγν (2002) ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεδίν 

παξέκβαζεο ε ζρνιηθή κνλάδα θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί ζπιινγηθά κηα εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

κε έκπλεπζε, ζχιιεςε, πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη εηήζην 

απνινγηζκφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είραλ αλαδεηρζεί «εθ ησλ έζσ θαη απφ θάησ» 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα φπσο: ζρνιηθή απνηπρία, δηαξξνή, 

ξαηζηζκφο, αληηζηαζκηζηηθή παξέκβαζε. (Μαπξνγηψξγνο, 2002, νπ. αλαθ. ζην 

Κάηζηθαο & Καββαδίαο 2002: 147-149). Αλ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ αλαπηχμεη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζπιινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 

ηνπο, ίζσο λα ήηαλ δπζθνιφηεξε ε επηβνιή απηαξρηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο απφ 

ηελ πνιηηεία. 
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 Ο θπβεξλεηηθφο ιφγνο πνπ δηαηξέρεη ηα πεξηζζφηεξα λνκνζεηηθά θείκελα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη παξαδνζηαθφο αθνχ παξνπζηάδεη θνηλνηππίεο φζνλ αθνξά ηελ 

ηεξαξρία ησλ δνκψλ. Δηδηθφηεξα, σο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο πξνηάζζεηαη ε αλάγθε 

γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζπλδένληαη κε έλα ζχζηεκα ακνηβψλ: κηζζνινγηθή αλέιημε θαη έλα 

ζχζηεκα πνηλψλ: ζηαζηκφηεηα, απφιπζε. Σε ζέζε ηνπ αμηνινγεηή κνηξάδνληαη νη 

ζεζκηθνί ζπληειεζηέο, ήηνη: ν δηεπζπληήο, o πξντζηάκελνο θαη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο 

θαη αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ αθαηξεζεί φζα 

παξαπέκπνπλ ζε εζληθφ-θξνλεκαηηθέο αληηιήςεηο. πλεπψο, ζην πξνηεηλφκελν 

ζχζηεκα κεηψλεηαη ν απηαξρηζκφο αιιά νη ηεξαξρηθέο δνκέο παξακέλνπλ 

(Αζαλαζηάδεο, 2001 νπ. αλαθ. ζην Μπαγάθεο, 2001:146).  

 Ο ζπλδηθαιηζηηθφο ιφγνο δηαρξνληθά έρεη επζχλεο γηα ηε ζεζκηθή αρξεζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Εακπέηα, 1994: 256, Αλδξένπ & 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 323, Μαπξνγηψξγνο, 1993: 155-157, Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1992: 161-162, Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2005:49). Κάζε επηρεηξνχκελν λνκνζέηεκα ηεο 

πνιηηείαο αθνινπζνχζαλ αληηδξάζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο ΓΟΔ κε 

απνηέιεζκα λα αθπξψλεηαη ζηελ πξάμε.   

Ζ Γ.Ο.Δ
83

 ππνζηεξίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο 

αλαηξνθνδνηηθφο κεραληζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Πάγηα πξφηαζή ηεο 

απνηειεί έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο πνπ ζα θξίλεη ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπσο ππνδνκέο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, βηβιία, 

επηκφξθσζε, ζπλζήθεο άζθεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζα θηλείηαη ζηνπο άμνλεο: 

πξνγξακκαηηζκφο, ζηνρνζεζία, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε απφ ζπιινγηθά 

φξγαλα: ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν. ηφρνο 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ απνηειεί «ε αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  έξγνπ θαη ε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο  θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο». Ζ Γ.Ο.Δ. ζεσξεί φηη 

«ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αθνξά εθείλε ηε δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ην 

πξντφλ ηεο αμηνιφγεζεο κε κέηξα δηνξζσηηθά ηφζν ζε νηθνλνκηθή φζν ζε δηδαθηηθή θαη 

                                                 

83
 Αλαθνίλσζε ηεο Γ.Ο.Δ. κε αξ.πξση.398/13-11-2013 ζην 
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ζε παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε». Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε, ε πιήξεο πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ν ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη 

θάπνηεο απφ ηηο δηθιείδεο πνπ αζθνχλ πξνσζεηηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

ην επφκελν θεθάιαην αλαθέξνληαη δηεμνδηθά νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο πνπ 

ίζρπζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα επηθέξνληαο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη 

πξνζσπηθά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΧΝ ΥΡΟΝΧΝ 

 

5.1. Δηζαγσγή 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξαηίζεληαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο Γηνίθεζεο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα ηειεπηαία, ρξφληα κε απνηέιεζκα 

λα επεξεάζνπλ ηε δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηεξεπλήζακε έλα κεγάιν αξρεηαθφ πιηθφ 

επίζεκσλ θεηκέλσλ: ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

λφκσλ πνπ εθδφζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή είραλ εθδνζεί λσξίηεξα θαη ηζρχνπλ 

κέρξη ζήκεξα. Μέζα απφ ελδειερή έξεπλα, θαηαιήμακε ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα 

πνπ πινπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ηεο Γηνίθεζεο.    

     

5.2. Τπνβηβαζκνί – πγρσλεύζεηο – Καηαξγήζεηο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ & 

Νεπηαγσγείσλ  

 

  Ζ ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 ζεσξείηαη νξφζεκν δεδνκέλνπ ηνπ αξρηθνχ 

ζαξσηηθνχ  θχκαηνο ησλ Τπνβηβαζκψλ – πγρσλεχζεσλ – Καηαξγήζεσλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ. Οη αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη αθελφο ε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ ην γεγνλφο φηη ε ρψξα ιφγσ 

ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο παχεη λα απνηειεί πφιν έιμεο νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ. Σν Τπνπξγείν πξνέβε ζε έλα κεγάιν θχθιν ππνβηβαζκψλ – 

ζπγρσλεχζεσλ – θαηαξγήζεσλ ζρνιείσλ ζε φιε ηε ρψξα κέζα ζε έλα επξχηεξν 

θιίκα νηθνλνκηθνχ εμνξζνινγηζκνχ.   

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ.Α. 29984/Γ4/14-3-2011
84

 (ΦΔΚ 440/18-3-2011) κε 

ζέκα: «Τπνβηβαζκφο, πγρψλεπζε θαη Καηάξγεζε Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

                                                 
84 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(3).pdf 

file:///F:/Downloads/document%20(3).pdf
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Νεπηαγσγείσλ» έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρνιείσλ – δεκνηηθψλ θαη λεπηαγσγείσλ – 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα πξνβιέπνληαλ λα ππνβηβαζηεί, ζπγρσλεπζεί, θαηαξγεζεί.   

 

Δηδηθφηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ έηνο είραλ πξνηαζεί γηα:  

 ππνβηβαζκφ 199 δεκνηηθά ζρνιεία θαη 11 λεπηαγσγεία,  

 κεγαιχηεξεο θιίκαθαο ζπγρσλεχζεηο δεκνηηθψλ θαη λεπηαγσγείσλ ζε πην 

κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο,  

 θαηάξγεζε 120 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 90 λεπηαγσγείσλ.   

 

κσο, ε ζπγθεθξηκέλε Τ.Α. (ΦΔΚ 440/18-3-2011) αλαθιήζεθε απφ ηελ ππ’ 

αξηζκ. Τ.Α. 71338/Γ4/24-6-2011 (ΦΔΚ 1573/27-6-2011
85

) κε ζέκα: «Τπνβηβαζκφο, 

πγρψλεπζε θαη Καηάξγεζε Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ», ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηειηθά ζε φιε ηελ Διιάδα:  

 ππνβηβάζηεθαλ 205 δεκνηηθά ζρνιεία θαη 11 λεπηαγσγεία,  

 ζπγρσλεχηεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δεκνηηθψλ θαη λεπηαγσγείσλ ζε 

κεγαιχηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη  

 θαηαξγήζεθαλ 117 δεκνηηθά ζρνιεία θαη 90 λεπηαγσγεία.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζε κεγαιχηεξα πνιπζέζηα ζρνιεία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αληίζηνηρα αχμεζε ηεο 

νξγαληθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ ππνδνρήο κε ζπλέπεηα λα «ραζνχλ» αξθεηέο νξγαληθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Ζ επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ έγηλε ηπραία απφ ηηο αληίζηνηρεο 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο.  

 

Πίλαθαο 5.1: πγρσλεχζεηο ρνιηθψλ Μνλάδσλ γηα ην ζρνι. έηνο 2011-2012 

 

                                                 
85

 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(4).pdf 

file:///F:/Downloads/document%20(4).pdf
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

Γ/ΝΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

Γ/ΝΖ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΤΓΥΧΝΔΤΟΜΔΝΔ 

ΥΟΛΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΟΝΟΜΑ 

ΤΝΔΝΟΤΜΔΝΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ 

ΝΔΑ 

ΟΡΓΑΝΗΚΟΣΖΣΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΑΥΑΨΑ 6/ζ 28
ν
 Γ.. ΠΑΣΡΧΝ 12/Θ 13

ν
 Γ.. 

ΠΑΣΡΧΝ 9/Θ 13
ν 
Γ.. ΠΑΣΡΧΝ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 

 

ΓΡΑΜΑ 

6/Θ Γ.. ΝΔΑ 

ΑΜΗΟΤ 

 

7/Θ Γ.. ΝΔΑ 

ΑΜΗΟΤ 6/Θ Γ.. 

ΚΟΤΓΟΤΝΗΧΝ – 

ΜΑΤΡΟΛΔΤΚΖ 

 

ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΒΟΗΧΣΗΑ 

6/Θ 1
ν 
Γ.. ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΓΗΣΟΜΟΤ 

 

8/Θ Γ.. ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΓΗΣΟΜΟΤ 6/Θ 2
ν  

Γ.. ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΓΗΣΟΜΟΤ 

 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 

 

ΛΔΒΟΤ 

8/Θ 14
ν
 Γ.. 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

 

6
ν
 12/Θ Γ.. 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 8/Θ 6
ν
 Γ.. 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

91
ν
 6/Θ Γ.. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

16
ν
 12/Θ Γ.. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 16
ν
 6/Θ Γ.. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

 

 

ΘΔΑΛΗΑ  

 

 

 

ΚΑΡΓΗΣΑ  

2/Θ Γ.. ΑΓ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 

 

6/Θ Γ.. 

ΚΑΡΠΟΥΧΡΗΟΤ 

 

 

 

 

1/Θ Γ.. 

ΜΔΛΗΟΥΧΡΗΟΤ 

2/Θ Γ.. 

ΓΑΟΥΧΡΗΟΤ 

5/Θ Γ.. 

ΚΑΡΠΟΥΧΡΗΟΤ 
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ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

 

 

ΛΔΤΚΑΓΑ 

4/Θ Γ.. ΚΑΡΤΑ 6/Θ Γ.. 

ΦΑΚΗΧΣΧΝ 6/Θ Γ.. ΦΑΚΗΧΣΧΝ 

 

ΑΣΣΗΚΖ  

 

Α΄ ΑΘΖΝΑ  

5
ν  

7/Θ Γ.. ΑΘΖΝΧΝ  2
ν
 12/Θ Γ.. 

ΑΘΖΝΧΝ 2
ν
 7/Θ Γ.. ΑΘΖΝΧΝ 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ππνδνρήο δελ απμάλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο νξγαληθφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ. Απφ ηηο νθηψ 

πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ ππνδνρήο, κφλν ην 16
ν
 Γ.. Θεζζαινλίθεο αχμεζε ηελ 

νξγαληθφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ νξγαληθφηεηα ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ. 

Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, άξα ζέζεηο εξγαζίαο. Δλδέρεηαη, φκσο, λα απμεζεί ε νξγαληθφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ ππνδνρήο κφλν ζηελ πεξίπησζε εηζξνήο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. Y.A. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΔΚ 

1507/13-10-2006
86

) φπνπ θαζνξίδεηαη ε νξγαληθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ.     

Σν ζρνιηθφ έηνο 2011-2012, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 70629/Γ4/23-

6-2011
87

 κε ζέκα: «πγρψλεπζε Γεκνηηθψλ ρνιείσλ» πξαγκαηνπνηήζεθε λέν θχκα 

ζπγρσλεχζεσλ δεκνηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε απνηέιεζκα λα «ραζνχλ» πιήζνο 

νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 70627/Γ4/23-6-

2011
88

 κε ζέκα: «Ίδξπζε θαη Πξναγσγή Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ» 

ηδξχνληαη παλειιαδηθά 29 δεκνηηθά θαη 27 λεπηαγσγεία θαη, παξάιιεια, πξνάγνληαη 

ζε αχμεζε νξγαληθφηεηαο 106 δεκνηηθά ζρνιεία θαη 23 λεπηαγσγεία.  

Παξάιιεια, ην ίδην ζρνιηθφ έηνο, κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 82270/Γ4/20-7-

2011
89

 κε ζέκα: «Αλαζηνιή Δθαξκνγήο Απνθάζεσλ πγρσλεχζεσλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο» αλαζηέιιεηαη κεξηθψο ε εθαξκνγή ηεο Δγθπθιίνπ ππ’ 

αξηζκ. 71338/Γ4/24-06-2011 (ΦΔΚ 1573/27-06-2011) «Τπνβηβαζκφο, πγρψλεπζε 

θαη Καηάξγεζε Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ» αλαθνξηθά κε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

                                                 
86

 Πξβι. ζην θεθάιαην 5.10 «Αχμεζε καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε» 
87

 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/4%CE%91%CE%A3%CE%9F9-9%CE%9D%CE%A6.pdf    
88

 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/4%CE%91%CE%A3%CE%9F9-%CE%9D%CE%994.pdf  
89

 ην: http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/1190-synenwseis-

idryseis-scholikwn-monadwn.html  

file:///F:/Downloads/4Ξ‘Ξ£Ξ�9-9Ξ�Ξ¦.pdf
file:///F:/Downloads/4Ξ‘Ξ£Ξ�9-Ξ�Ξ™4.pdf
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/1190-synenwseis-idryseis-scholikwn-monadwn.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/1190-synenwseis-idryseis-scholikwn-monadwn.html
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ηηο επφκελεο δχν ζρνιηθέο ρξνληέο δελ παξαηεξήζεθαλ γεληθεπκέλεο 

ζπγρσλεχζεηο, ππνβηβαζκνί θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 169106/Γ4/7-11-2013
90

 κε ζέκα: 

«Μεηαβνιέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015», ην Τπνπξγείν αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνρσξήζεη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο κεηαβνιέο – ηδξχζεηο, θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο, πξναγσγέο, 

ππνβηβαζκνί θαη κεηαηξνπέο – ζρνιηθψλ κνλάδσλ Π.Δ. θαη Γ.Δ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2014-15 κε ζηφρν «ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο».  

Χο εθ ηνχηνπ ε θεληξηθή Γηνίθεζε θαιεί ηνπο Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα θαηαρσξήζνπλ α) ζην χζηεκα Καηαγξαθήο 

(Survey) ηηο πξνηάζεηο – εηζεγήζεηο ηνπο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαη β) λα δεηήζνπλ εγγξάθσο ηε γλσκνδφηεζε ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα θάζε είδνπο ζρνιηθή 

κεηαβνιή (ίδξπζε, πξναγσγή, ζπγρψλεπζε, ππνβηβαζκφ, θαηάξγεζε).   

  Οη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζα ππνβάινπλ ηελ εηζήγεζή ηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Καηαγξαθήο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Survey).  

Παξάιιεια αλαθέξεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε Δγθχθιην
91

 φηη γηα «ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ε νξζφηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε πνπ ζα δηαλχνπλ νη 

κεηαθεξφκελνη καζεηέο θαη νη θηηξηαθέο ππνδνκέο µε ζηφρν ηε δεκηνπξγία άξηησλ, 

εμνπιηζκέλσλ θαη επαξθψο επαλδξσκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ».  

ιεο νη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο, ζπγθεθξηκέλεο θαη πιήξσο 

αηηηνινγεκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε νινθιήξσζή ηνπο.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θεληξηθή Γηνίθεζε επηζπκεί λα πξνβεί ζε λέν θχθιν 

ππνβηβαζκψλ – ζπγρσλεχζεσλ – θαηαξγήζεσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ – αλ φρη ζπξξίθλσζε – κείσζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο εληάζζεηαη ζε έλα 

επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ θπξηαξρεί ε αλαζθάιεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ειιεληθή θνηλσλία. Θα είρε εξεπλεηηθφ 

                                                 
90

 ην: http://survey.sch.gr/downloads/egkyklios_sxolikwn_metavolwn_169106_d4_20131107.pdf  
91

  Δγθχθιηνο 169106/Γ4/7-11-2003, (ν.π.) παξ. 2.  

http://survey.sch.gr/downloads/egkyklios_sxolikwn_metavolwn_169106_d4_20131107.pdf
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ελδηαθέξνλ ε αλάδεημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

δηνηθεηηθφ κέζν, πνπ ζίγεη άκεζα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο.     

 

5.3. Καηάξγεζε Οινήκεξσλ ρνιείσλ ζε Οιηγνζέζηα ρνιεία   

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ.Α. Φ.12/520/61575/Γ1/1-6-2011 (ΦΔΚ 1327/16-6-

2011)
92

 κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε − ζπκπιήξσζε ηεο κε αξηζκ. 

Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΔΚ 1139, η.Β) θαη ηεο κε αξηζκ. 

Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΔΚ 804, η.Β΄) Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα − ΔΑΔΠ» ζην άξζξν 

7 απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΔΚ 1139, η.Β), 

κε ηηο εμήο ξπζκίζεηο: 

«Σν Οινήκεξν Πξφγξακκα ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηα 6/ζέζηα θαη άλσ Γεκνηηθά 

ρνιεία κε ειάρηζην αξηζκφ 15 καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο» (εδάθ. α, β ).  

«ηα 6/ζέζηα θαη άλσ δεκνηηθά ζρνιεία κε νινήκεξν πξφγξακκα ζα εγγξάθνληαη 

θαη ζα θνηηνχλ ζην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ, νη καζεηέο ησλ νπνίσλ θαη νη δχν 

γνλείο είλαη εξγαδφκελνη, πξνζθνκίδνληαο, ζρεηηθή Βεβαίσζε ηνπ θνξέα εξγαζίαο ηνπο 

ή ζρεηηθή δήισζε αλεξγίαο» (εδαθ. γ) 

«Ζ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην νινήκεξν πξφγξακκα κπνξεί λα γίλεηαη κεηά 

ην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ 

ηνπο. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ Σκεκάησλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ 

γνλέσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ψξεο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ» (εδαθ.δ) 

Ζ ηζρχο ηεο εγθπθιίνπ εθαξκφζηεθε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 θαη ηζρχεη 

κέρξη ζήκεξα. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο, ηα νινήκεξα θαηαξγνχληαη ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο νξγαληθφηεηαο 1/ζ, 2/ζ, 3/ζ, 4/ζ, 5/ζ ζρνιεία ζπλεπψο νη ζέζεηο 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηψλνληαη. Παξάιιεια, ηα θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο 

                                                 
92

 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(10).pdf 

 

file:///F:/Downloads/document%20(10).pdf


 112 

γίλνληαη πην απζηεξά δεδνκέλνπ φηη ζηα 6/ζ θαη άλσ δεκνηηθά ζρνιεία ζα 

εγγξάθνληαη καζεηέο ησλ νπνίσλ θαη νη δχν γνλείο εξγάδνληαη πξνζθνκίδνληαο 

ζρεηηθή βεβαίσζε.  

Αλ ιεθζεί ππφςε φηη νη νιηγνζέζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη ζε επαξρηαθέο, 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη θάηνηθνη αζρνινχληαη θπξίσο κε αγξνηηθέο εξγαζίεο 

γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνληαη απφ ην Τπνπξγείν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ηζρχζνπλ αθελφο θαη αθεηέξνπ δελ 

παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο ζηε κάζεζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο επηθξάηεηαο.  

ε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή ελδηαθέξνλ ζα έρεη λα αθνπζηνχλ νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

 

5.4. Λεηηνπξγία Οινήκεξνπ ρνιείνπ 

 

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. Φ.50/325/141474/Γ1/3-10-2013
93

 κε ζέκα: 

«Τπνζηήξημε ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ – ηειέρσζε κε εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ70 κέζσ 

ΔΠΑ» αλαθέξεηαη φηη Οινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία (θιαζηθά & ΔΑΔΠ), είλαη φιεο 

νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ην Χξνιφγην Πξφγξακκα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 8:00 

ην πξσί κέρξη ηηο 16:15 ην απφγεπκα. 

ηελ ελφηεηα 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθπθιίνπ κε ζέκα: «Ο ξφινο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70 – κέζσ ΔΠΑ - ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνγεπκαηηλνχ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε θιαζηθφ θαη εληαίν 

αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (ΔΑΔΠ)» αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ΠΔ 70, κέζσ ΔΠΑ, πνπ ππεξεηνχλ ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ην ρξφλν παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, 

ζηνρεχνληαο:  

α) «ζηελ εκπέδσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζην 

πξσηλφ πξφγξακκα θαη β) ζηνλ εκπινπηηζκφ κε ελαιιαθηηθέο θαηλνηφκνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα».  
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Ζ εκπέδσζε επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαηέζεθαλ ζην πξσηλφ πξφγξακκα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηε Γιψζζα. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζην 

πξσηλφ σξάξην, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη, ν δάζθαινο ηεο απνγεπκαηηλήο 

δψλεο ηνπ Οινεκέξνπ Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηνπ ΔΠΑ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζε 

εβδνκαδηαία βάζε θαζνξηζκέλεο ψξεο κε ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ ή θαη λα 

παξαβξίζθεηαη ζηελ πξσηλή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ψζηε απφ θνηλνχ λα ζρεδηάδνληαη 

παξεκβάζεηο πνπ ζα εθπνλνχληαη θαη ζα αθνξνχλ θαη ηνπο καζεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Ο βαζηθφο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70, κέζσ ηνπ ΔΠΑ, είλαη ε κειέηε ηεο 

Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ ή θαη ησλ άιισλ καζεκάησλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, ν δάζθαινο αμηνπνηεί πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο ελεξγά ζε εκςπρσηηθέο, 

δηεξεπλεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, δηεξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη βησκαηηθήο 

κνξθήο. 

Παξάιιεια, ζηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. Φ.50/267/131333/Γ1/17-9-2013
94

 κε ζέκα: 

«Λεηηνπξγία ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014» 

αλαθέξνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ, ην πεξηερφκελν, ηε ιεηηνπξγία, ην 

σξάξην, ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ θαη ησλ νινήκεξσλ 

δεκνηηθψλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαζψο θαη επξχηεξα 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ.  

Μεηαμχ άιισλ ζηελ ελφηεηα 5 κε ζέκα: «Καηαλνκή ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο» αλαθέξεηαη φηη: «ε πεξηπηψζεηο πνπ πιενλάδνπλ 

δηδαθηηθέο ψξεο δαζθάισλ, απηέο δηαηίζεληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο».   

ηελ ελφηεηα 14 κε ζέκα: «Άιια Θέκαηα Οξγάλσζεο» αλαθέξεηαη φηη «ε 

ζπγθξφηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο φισλ ησλ Οινήκεξσλ 
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Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην Δληαίν 

Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ), γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπκεηή 

ψξα απνρψξεζεο ηνπ καζεηή, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή αίηεζε –δήισζε 

ηνπ γνλέα/θεδεκφλα». 

Πην θάησ αλαθέξεηαη φηη «ε απνρψξεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ην 

ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο». 

 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζηαδηαθήο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην 

νινήκεξν ζρνιείν ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα ε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δχινγα 

πξνθχπηεη ην εξψηεκα: Oη παηδαγσγηθνί ζηφρνη πνπ επαγγέιιεηαη ην νινήκεξν 

ζρνιείν εθπιεξψλνληαη κε ηελ ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ καζεηψλ ζην ηέινο θάζε 

δηδαθηηθήο ψξαο;  

 

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 125334/Γ1/9-9-2013
95

 κε ζέκα: «Οδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία 

θαη λεπηαγσγεία» αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 70 ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα, σο εμήο: 

1. «ην πξσηλφ πξφγξακκα ψζηε λα ζηειερσζνχλ φια ηα πξσηλά ηκήκαηα». 

2. «ην νινήκεξν πξφγξακκα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πιελ ησλ Δ.Α.Δ.Π., έλαο 

εθπαηδεπηηθφο, εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σν νινήκεξν 

πξφγξακκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ». 

3. «ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ΔΑΔΠ, ζα ιεηηνπξγήζεη νινήκεξν πξφγξακκα, κε ηηο 

δηαζέζηκεο ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ 70, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ».  

Παξάιιεια αλαθέξεηαη φηη «πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ φζνλ αθνξά ην νινήκεξν πξφγξακκα. Πξνεγείηαη ε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία νινήκεξνπ ηκήκαηνο γηα ηνπο καζεηέο ησλ Α΄,Β΄,Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ θαη 

εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, δεκηνπξγείηαη νινήκεξν ηκήκα θαη γηα ηηο ππφινηπεο 
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ηάμεηο. Σελ επνπηεία – εθεκεξία ηνπ νινήκεξνπ έρεη εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη 

ζην/ζηα νινήκεξν/α ηκήκα/ηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ». 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-2014, κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 125334/Γ1/9-9-2013, ε 

δηνίθεζε δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε ηνπ πξσηλνχ ηκήκαηνο θαη δπλεηηθά ζην 

νινήκεξν εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Παξάιιεια δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηα ΔΑΔΠ ζρνιεία λα ιεηηνπξγήζνπλ ην νινήκεξν κε ηηο δηαζέζηκεο 

ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

Δξεπλεηηθά ζα έρεη ελδηαθέξνλ ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζρνιεία ΔΑΔΠ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο δεδνκέλνπ 

φηη ε εθπαηδεπηηθή ζηειέρσζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ κπαίλεη ζε δεχηεξε κνίξα 

ζπγθξηηηθά κε ην πξσηλφ ηκήκα αθελφο θαη αθεηέξνπ απνζχξεηαη ν ππεχζπλνο 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ νινήκεξνπ ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπιήξσζεο ηεο ζέζεο ηνπ 

απφ νπνηαδήπνηε  εθπαηδεπηηθή εηδηθφηεηα.    

 

5.5. Μεηώζεηο Πξνζιήςεσλ Μόληκνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε κείσζε ησλ παξερφκελσλ πηζηψζεσλ γηα 

πξνζιήςεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη νη ζηαδηαθέο κεηψζεηο 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. πγθεθξηκέλα:  

Πίλαθαο 5.2: Γηνξηζκνί Μνλίκσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

ρνιηθφ έηνο 2012-2013 99 

       ρνιηθφ έηνο 2011-2012 40 

 ρνιηθφ έηνο 2010-2011
96

 133 

   ρνιηθφ έηνο 2009-2010
97

 1781 

   ρνιηθφ έηνο 2008-2009
98

 2220 
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 Οη δηνξηζκνί κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 2010-2013 αλαζχξζεθαλ απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο  

παξαπνκπήο 98. 
97

 Οη δηνξηζκνί κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην δηδαθηηθφ έηνο 2009-2010 αλαζχξζεθαλ απφ ηνλ 
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Πίλαθαο 5.3: πληαμηνδνηήζεηο Δθπαηδεπηηθψλ
99

 ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

ρνιηθφ έηνο 2012-2013 1843 

ρνιηθφ έηνο 2011-2012 1587 

ρνιηθφ έηνο 2010-2011 3762 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά 

ζηελ ηειεπηαία 3εηία (2010-2013) πξαγκαηνπνηήζεθαλ 272 δηνξηζκνί κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελψ νη ζπληαμηνδνηήζεηο αλήιζαλ ζηηο 7.192 κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα – ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα ζρνιηθά έηε 2008-2009 θαη 

2009-2010 – πξαγκαηνπνηνχληαλ αζξφεο πξνζιήςεηο ζηελ εθπαίδεπζε ελψ ε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αλαηξάπεθε ιφγσ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ. Δξεπλεηηθά ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα αλαδεηρζεί πψο αληηκεησπίζηεθαλ νη ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη πνηεο ζπλέπεηεο επέθεξαλ ζηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο.  

 

5.6. Μεηαζέζεηο Δθπαηδεπηηθώλ από λνκό ζε λνκό (από ΠΤΠΔ Δ ΠΤΠΔ) 

 

Πίλαθαο 5.4. Μεηαζέζεηο Δθπαηδεπηηθψλ
100

 Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

ρνιηθά έηε  Αηηήζεηο ζπλνιηθά  Ηθαλνπνηεκέλεο  % ηθαλνπνηεκέλσλ 

2013-2014 4.640 1.374 29,63% 

2012-2013 5.565 1.320 23,72% 
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 Οη δηνξηζκνί κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην δηδαθηηθφ έηνο 2008-2009 αλαζχξζεθαλ απφ ηνλ 

ηζηφηνπν:    http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_category8983.htm 
99

 Οη αξηζκνί ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ δίλνληαη απφ ηελ αλαθνξά ηνπ αηξεηνχ ηνπ ΚΤΠΔ, Παιεγηάλλε 

Β. πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν: http://blogs.sch.gr/nrammos/2014/05/28/%CE%B2-

%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B

7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-272-

%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/ 
100

 Οη κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ αλαζχξζεθαλ απφ ηελ θνηλή αλαθνξά ησλ αηξεηψλ ηνπ ΚΤΠΔ: 

Παιεγηάλλε Β. θαη Μπξάηε Γ. ζηηο 12/6/2013 πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://www.mpratis.gr/013/meta120613.pdf.  

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_category8983.htm
http://blogs.sch.gr/nrammos/2014/05/28/%CE%B2-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-272-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://blogs.sch.gr/nrammos/2014/05/28/%CE%B2-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-272-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://blogs.sch.gr/nrammos/2014/05/28/%CE%B2-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-272-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://blogs.sch.gr/nrammos/2014/05/28/%CE%B2-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-272-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://blogs.sch.gr/nrammos/2014/05/28/%CE%B2-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-272-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://www.mpratis.gr/013/meta120613.pdf
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πσο πξνθχπηεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα νη κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

λνκφ ζε λνκφ έρνπλ ζπξξηθλσζεί. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη θάζε 

ρξνληά λα ηθαλνπνηείηαη ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ αηηήζεσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ επηθέξεη πιήξε αλαηξνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δελ έιαβαλ κεηάζεζε γηα ηελ πεξηνρή πνπ επηζπκνχζαλ θαη λα αλαδεηρζνχλ νη 

επηπηψζεηο ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν.       

Οη ειάρηζηεο κεηαζέζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ θαηέρνπλ ηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνπνηνχζαλ γηα ρξφληα ηε 

κεηάζεζε ή ηελ απφζπαζή ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ην γεγνλφο ηεο κε 

ηθαλνπνίεζεο έρεη σο έκκεζεο ζπλέπεηεο αθελφο ηε δεκηνπξγία αξθεηψλ 

ιεηηνπξγηθψλ ππεξαξηζκηψλ θαη αθεηέξνπ λέσλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζηα ζρνιεία.  

Σε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014, ηα ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά θελά θαιχθζεθαλ κε 

κεηαηαρζέληεο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή κε πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηψλ κέζσ ΔΠΑ.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ππεξαξηζκίαο αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία.: 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 50/1996
101

 (ΦΔΚ 45/8-3-1996) κε ζέκα: «Μεηαζέζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» ζην άξζξν 14 κε ζέκα: «Κξίζε θαη ηνπνζέηεζε ππεξάξηζκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ» αλαθέξεηαη φηη ππεξαξηζκίεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθχςνπλ: «ε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ίδξπζε, θαηάξγεζε, 

ππνβηβαζκφ, δηαίξεζε ή ζπγρψλεπζε απηψλ ή άιιε αηηία» (παξ.1, εδάθ.α).  

ε πεξίπησζε ππεξαξηζκίαο θξίλνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο: «νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζην ζρνιείν 

φπνπ δηαπηζηψζεθε ε ππεξαξηζκία θαινχληαη λα δειψζνπλ αλ επηζπκνχλ ή φρη λα 

θξηζνχλ σο ππεξάξηζκνη». (άξζξν 14, παξ.3, εδαθ.α).   
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 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(8).pdf 
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ηε ζπλέρεηα, ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα ραξαθηεξίδνπλ νλνκαζηηθά ηνπο 

ππεξάξηζκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζχκθσλα κε ην ζρνιείν πνπ αλήθνπλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε:  

«φζνη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα θξηζνχλ ππεξάξηζκνη, ραξαθηεξίδνληαη σο 

ππεξάξηζκνη φζνη ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κνλάδσλ κεηάζεζεο» (άξζξν 

14, παξ.3, εδαθ. βη) θαη «απφ φζνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ επηζπκνχλ λα θξηζνχλ σο 

ππεξάξηζκνη, ραξαθηεξίδνληαη σο ππεξάξηζκνη εθείλνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νξγαληθά 

ηειεπηαίνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα» (άξζξν 14, παξ.3, εδαθ βηη).  

Οη ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζρνιεία ηεο ίδηαο νκάδαο πνπ αλήθεη ε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαηά απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα.  

Δηδηθφηεξα: 

«Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο 

ζρνιείσλ ηεο ίδηαο νκάδαο φπνπ αλήθεη ην ζρνιείν ζην νπνίν θξίζεθαλ σο 

ππεξάξηζκνη, ηνπνζεηνχληαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ζπγθξηλφκελνη κφλν κεηαμχ 

ηνπο, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο θαη ηηο δειψζεηο πξνηίκεζήο ηνπο ζε 

θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζρνιείσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ζε 

θελέο ζέζεηο φκνξεο νκάδαο ζρνιείσλ ηνπ ίδηνπ γξαθείνπ ή ηεο ίδηαο δηεχζπλζεο» 

(άξζξν 14, παξ. 5, εδαθ. β).  

Γηαθνξεηηθά φζνη ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί δελ ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρνιεία ηεο 

πξνηίκεζήο ηνπο ηνπνζεηνχληαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο ζε άιιεο νξγαληθέο 

ζέζεηο ή παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηνπνζεηνχληαη 

πξνζσξηλά ή δηαηίζεληαη γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα:  

«Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζρνιεία ηεο πξνηίκεζήο ηνπο 

ηνπνζεηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο ζηηο ππφινηπεο θελέο ζέζεηο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο νξγαληθέο ζέζεηο, 

παξακέλνπλ σο ππεξάξηζκνη ζηε δηάζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη ηνπνζεηνχληαη πξνζσξηλά ή δηαηίζεληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ εδαθίνπ β' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ζε ζρνιεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο» (άξζξν 15, παξ.12)  
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Σν ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

 

5.7. Τπνρξεσηηθέο Μεηαζέζεηο Τπεξάξηζκσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 28/2014
102

 (ΦΔΚ 48/28-2-2014) κε ζέκα: «Μεηαζέζεηο 

ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο» αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ «πιενλάδνπλ εμνινθιήξνπ ζηελ 

πεξηνρή κεηάζεζεο πνπ ππεξεηνχλ … θαη παξακέλνπλ σο ππεξάξηζκνη ζηε δηάζεζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ (Π.Τ..Π.Δ. – Π.Τ..Γ.Δ.), αλεμαξηήησο αλ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά ζε ζρνιηθή κνλάδα» (άξζξν 1).  

ην άξζξν 2 κε ζέκα «Υαξαθηεξηζκφο ππεξάξηζκσλ θαη θαηάηαμε ζε πίλαθεο 

ππνρξεσηηθψλ κεηαζέζεσλ» αλαθέξεηαη ξεηά φηη: «νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη δψδεθα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη πιενλάδνπλ εμνινθιήξνπ ζηελ πεξηνρή 

κεηάζεζεο πνπ ππεξεηνχλ θαη δελ ζπκπιεξψλνπλ ην 60%, ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ηνπο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε νκάδα ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο βαζκίδαο κε καζήκαηα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο 

αλάζεζεο, ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο εηδηθφηεηαο, ραξαθηεξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, εμνινθιήξνπ ππεξάξηζκνη ζηελ νηθεία 

πεξηνρή κεηάζεζεο» (άξζξν 2, παξ.1) 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη εμνινθιήξνπ ππεξάξηξζκνη 

θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα αλά πεξηνρή κεηάζεζεο, αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα (άξζξν 2, 

παξ.2) 

ηε ζπλέρεηα νη πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο επαλαθαζνξίδνπλ ηα 

νξγαληθά θελά αλά πεξηνρή κεηάζεζεο, αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα (άξζξν 3, παξ.1) 

θαη ζπληάζζνληαη πίλαθεο «ππνρξεσηηθψλ κεηαζέζεσλ ζε πεξηνρέο ηεο ίδηαο 

πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο (πίλαθεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο) θαη νη 

πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνβάιινπλ 

δειψζεηο ζπλαίλεζεο» (άξζξν 3, παξ.2).   
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 χκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο 

πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο θαη εηζήγεζε ησλ νηθείσλ αλψηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ (Α.Π.Τ..Γ.Δ. − Α.Π.Τ..Π.Δ.) (άξζξν 4, παξ.2).    

 Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ «παξακέλνπλ εμνινθιήξνπ ππεξάξηζκνη θαζψο θαη 

φζνη έρνπλ δειψζεη φηη δελ ζπλαηλνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή ηνπο κεηάζεζε ζε νξγαληθά 

θελά ζρνιείσλ ή νκάδσλ ζρνιείσλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ ή δελ έρνπλ ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή δήισζε, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο 

ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηηο 

κνλάδεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, θαη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ 

δειψζεηο πξνηίκεζεο ζρνιείσλ ή νκάδσλ ζρνιείσλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο ζηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ νξγαληθά θελά ζε φιε ηελ επηθξάηεηα» (άξζξν 5, παξ.1) 

Σειηθψο, νη ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο πίλαθεο 

ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο θαη ηηο δειψζεηο πξνηίκεζεο, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, «χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 

ησλ νηθείσλ θεληξηθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ (Κ.Τ..Γ.Δ. − Κ.Τ..Π.Δ.), νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηαηίζεληαη ζε νξγαληθά θελά ζρνιείσλ ή νκάδσλ ζρνιείσλ πεξηνρψλ 

κεηάζεζεο αλά ηελ επηθξάηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαηίζεληαη κε απηή ηε 

δηαδηθαζία, εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ππνρξεσηηθψλ κεηαζέζεσλ γηα ηα 

επφκελα πέληε έηε» (άξζξν 5, παξ.2)  

πσο, πξνθχπηεη απφ ην Π.Γ. 28/2014 (ΦΔΚ 48/28-2-2014) πνπ ςεθίζηεθε ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014, φζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θάησ απφ 12 ρξφληα ππεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη δελ ζπκπιεξψλνπλ ην 60% ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο – 

θηλεηηθφηεηα – θαηαηαζζφκελνη ζε πίλαθεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη αλ 

πιενλάδνπλ ζηελ πεξηθέξεηα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο θαη 

κεηαηίζεληαη ζε νξγαληθά θελά αλά ηελ επηθξάηεηα.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θεληξηθή Γηνίθεζε δελ αληηκεησπίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο ζπκπαγέο εθπαηδεπηηθφ ζψκα αζθψληαο εληαία πνιηηηθή. Άιιε 

νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη ζηνπο αλαπιεξσηέο θαη δηαθνξεηηθή ζηνπο 
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κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηαηάζζνληάο ηνπο νηθνλνκηθά αλάινγα κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ιηγφηεξν 

απφ 12 ρξφληα ππεξεζίαο, ηίζεληαη ζε επηζθάιεηα ηφζν νηθνλνκηθή φζν θαη 

δηνηθεηηθή.            

Δίλαη ζαθέο φηη κε ην ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. νπζηαζηηθά εηζάγνληαη νη ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο – θηλεηηθφηεηα  – ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν θιίκα ηεο αλαζθάιεηαο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θξίλεηαη 

εξεπλεηηθά ζθφπηκε ε αλάδεημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

5.8. Εεηήκαηα Απνζπάζεσλ  

 

χκθσλα κε ην λφκν 3848/2010
103

 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) κε ζέκα: «Αλαβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ζην θεθάιαην Γ΄ «Θέκαηα Τπεξεζηαθψλ 

Μεηαβνιψλ θαη Αμηνιφγεζεο» ζην άξζξν 31 κε ζέκα: «Θέκαηα απνζπάζεσλ θαη 

κεηαηάμεσλ» αλαθέξεηαη ξεηά φηη: «Απφθαζε απφζπαζεο δελ εθηειείηαη πξηλ 

θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηελ νπνία απνζπάηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο» (παξ. 1).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχλ νξγαληθά ζε ζρνιηθέο κνλάδεο καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο λα δεηνχλ 

απφζπαζε πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπλ θνληηλφηεξα ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. 

Πνιιέο απνζπάζεηο, φκσο, δελ ηθαλνπνηνχληαη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζιεςεο 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ – αλαπιεξσηψλ αθελφο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο 

ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε κέρξη ηελ αλαπιήξσζε ηεο ζέζεο 

ηνπο.  

Δλδηαθέξνλ ζα έρεη ε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Γηνίθεζεο.  

 ηνλ ίδην λφκν 3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) εηζάγεηαη ε εμήο θαηλνηνκία: 

«εθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πιενλάδεη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ αλήθεη νξγαληθά, απνζπάηαη: α) ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα 

                                                 
103

 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(7).pdf 

file:///F:/Downloads/document%20(7).pdf
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πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο 

ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ίδηνπ Π.Τ..Π.Δ. ή Π.Τ..Γ.Δ., κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή β) ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο αξκνδηφηεηαο άιινπ Π.Τ..Π.Δ. ή Π.Τ..Γ.Δ. ηεο ίδηαο πεξηθεξεηαθήο 

δηεχζπλζεο, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ αλψηεξνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή γ) ζε 

πεξηνρή κεηάζεζεο άιιεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ 

θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ» (θεθ. Γ΄, άξζξν 31, παξ.3).   

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, ν εθπαηδεπηηθφο ηίζεληαη ζε θαζεζηψο 

κεηαθίλεζεο – θηλεηηθφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ πιενλάδεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ 

αλήθεη νξγαληθά, απνζπάηαη: α) ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ίδηνπ Π.Τ..Π.Δ. ή β) 

ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα άιινπ Π.Τ..Π.Δ. ηεο ίδηαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο, κε 

απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή ή γ) ζε πεξηνρή κεηάζεζεο άιιεο πεξηθεξεηαθήο 

δηεχζπλζεο κε απφθαζε Τπνπξγνχ Παηδείαο.  

Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν πνπ δπλεηηθά ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξθεηνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ππνβηβαζκψλ, θαηαξγήζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί ε άπνςε ησλ ππνθεηκέλσλ.      

 

5.9. ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο θαη Μηζζνινγηθήο Δμέιημεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

 

χκθσλα κε ην λφκν 4024/2011
104

 (ΦΔΚ 226 27/10/2011), ζην δεχηεξν θεθάιαην 

κε ζέκα: «χζηεκα βαζκνινγηθψλ πξναγσγψλ θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ θξάηνπο, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α΄ & Β΄ βαζκνχ 

θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 6 κε 

ζέκα: «χζηεκα Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο», κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη νη 

                                                 
104

 ην: http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/A226_2011.pdf 

 

  

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/A226_2011.pdf
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εθπαηδεπηηθνί ΠΔ θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζεη ηελ πξνυπεξεζία 

ηνπο (παξάγξαθνο 4) ζε έμη (6) ζπλνιηθά βαζκνχο: 

«Βαζκφο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ» (παξ. 1).  

Γηα ηελ πξναγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ επφκελν βαζκφ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 κε ζέκα: «χζηεκα Βαζκνινγηθήο Δμέιημεο» παξ. 1: 

«Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, πνπ δηελεξγείηαη απφ ην νηθείν 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κηα θνξά ην ρξφλν, ιακβάλεηαη ππφςε:  

α) ε αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

αα) ε απφδνζή ηνπ κεηξάηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ επηηπρνχο ή κε πινπνίεζεο ηεο 

ζηνρνζεζίαο 

ββ) νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ ππεξεζία,  

β) ην αλψηαην πνζνζηφ, επί ηνηο εθαηφ, πξναγσγήο ζηνλ επφκελν βαζκφ, ησλ 

θξηλφκελσλ ππαιιήισλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη  

γ) ν πξνβιεπφκελνο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζην βαζκφ, φπσο νξίδεηαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν ππάιιεινο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ άξζξνπ 12, δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην βαζκφ».     

πλεπψο, πξνθχπηεη φηη αθελφο ε αθψιπηε πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλήθεη 

ζην παξειζφλ αθεηέξνπ ε πξναγσγή απφ ηνλ έλα βαζκφ ζηνλ άιιν πξνυπνζέηεη ηελ 

επηηπρή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Οη πξναγσγέο απφ βαζκφ ζε βαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πνζφζησζε.  

Δηδηθφηεξα ζην άξζξν 7, παξ. 6 αλαθέξεηαη:  

«Οη πξναγσγέο απφ βαζκφ ζε βαζκφ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, γίλνληαη 

κε πνζφζησζε, επί ησλ θάζε θνξά θξηλφκελσλ σο εμήο:  

 Απφ ηνλ Δηζαγσγηθφ βαζκφ Σ ζην βαζκφ Δ: κέρξη θαη 100% ησλ θξηλφκελσλ 

ππαιιήισλ. 

 Απφ ην βαζκφ Δ ζην βαζκφ Γ: κέρξη θαη 90% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. 
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 Απφ ην βαζκφ Γ ζην βαζκφ Γ: κέρξη θαη 80% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. 

 Απφ ην βαζκφ Γ ζην βαζκφ Β: κέρξη θαη 70% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ.  

 Απφ ην βαζκφ Β ζην βαζκφ Α: κέρξη θαη 30% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ».  

ηελ ίδηα παξάγξαθν αλαθέξεηαη φηη: 

«ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππάιιεινο ηχρεη αξλεηηθήο θξίζεο γηα πξναγσγή, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ράλεη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ θξίζε γηα πξναγσγή γηα ηα επφκελα δχν (2) έηε. Δπίζεο ράλεη ην 

δηθαίσκα πξναγσγήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά, ζχκθσλα  

κε ην εδάθην δεχηεξν ηνπ ζηνηρείνπ γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ».  

ην άξζξν 8 κε ζέκα: «Γηαδηθαζία πξναγσγήο-πίλαθεο εηζαθηέσλ» αλαθέξεηαη 

φηη «Οη πξναγσγέο γίλνληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ» 

(παξ.1). 

«Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ην Μάην θάζε έηνπο θαηαξηίδεη πίλαθα πξναθηέσλ θαηά 

βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαζψο θαη πίλαθα κε πξναθηέσλ. Γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο 

πίλαθεο απηνχο θξίλνληαη νη ππάιιεινη πνπ πιεξνχλ έσο ηηο 31 Μαΐνπ ηνπ επφκελνπ 

έηνπο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο» (παξ. 2).  

ην άξζξν 10 κε ζέκα: «Πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζεηο επζχλεο» αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά φιεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εμειηρζεί 

ηεξαξρηθά κε πξνυπφζεζε λα αλήθεη απφ ην Βαζκφ Γ θαη πάλσ (παξ. 3). Παξάιιεια, 

αλαθέξεηαη φηη «κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο θαηψηεξν 

βαζκφ θαηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νχηε νη αλσηέξσ, ηφηε ππάιιεινη κε 

ηνλ ακέζσο κεηά απφ απηφλ θαηψηεξν βαζκφ» (παξ. 5).   

Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ην 2011 κέρξη ηηο κέξεο καο έρνπλ παγησζεί κηζζνινγηθά. 

ην άξζξν 12 κε ζέκα: «χζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο» αλαθέξεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί «ιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ ηνπο» (παξ. 1).  

Παξάιιεια, αλαθέξεηαη φηη ζηνλ θάζε βαζκφ ζεζπίδνληαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα 

(Μ.Κ.) κε βάζε ηα νπνία ν ππάιιεινο εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά. Σα Μ.Κ. 

ρνξεγνχληαη αλά δηεηία «κε εμαίξεζε ηα Μ.Κ. ησλ βαζκψλ Α΄ θαη Β΄ πνπ ρνξεγνχληαη 

αλά ηξηεηία». Ζ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηα Μ.Κ. πξαγκαηνπνηείηαη απηνδίθαηα εληφο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ (παξ. 2).  
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Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα κηζζνινγηθήο αλέιημεο γηαηί ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο, ν αμηνινγνχκελνο θαζειψλεηαη κηζζνινγηθά γηα ηα επφκελα 2 

ρξφληα. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ξεηά φηη: «ζε πεξίπησζε πνπ, απφ ηηο εθζέζεηο 

αμηνιφγεζήο ηνπ, πξνθχπηεη φηη ν ππάιιεινο δελ έρεη επηηχρεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%, γηα δχν ζπλερή ρξφληα, δελ 

εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά κέρξηο φηνπ επηηχρεη ην σο άλσ ειάρηζην πνζνζηφ» (παξ. 2). 

Αληίζεηα, θαηά ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή ν ππάιιεινο «ιακβάλεη ην βαζηθφ κηζζφ 

ηνπ λένπ βαζκνχ ή ηνπ κηθξφηεξνπ Μ.Κ. ηνπ βαζκνχ απηνχ, ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο 

απφ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ θαηείρε πξηλ ηελ πξναγσγή ηνπ».    

Οη βαζηθνί κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδνληαη ζην άξζξν 13. 

Ζ νηθνλνκηθή παγίσζε, ε αμηνιφγεζε κε πνζφζησζε θαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε ηε 

κηζζνινγηθή εμέιημε απνηεινχλ θαίξηα νηθνλνκηθά κέηξα ηεο Γηνίθεζεο πνπ ζίγνπλ 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη απφςεηο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πξνθαινχλ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ.  

 

5.10. Αύμεζε καζεηηθνύ δπλακηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Y.A. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΔΚ 1507/13-10-

2006)
105

 κε ζέκα: «Αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε ή ηκήκα ηάμεο ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν», ζην άξζξν 4 πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο φηη: «Ζ νξγαληθφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία δεθαπέληε (15) καζεηψλ πξνο έλα (1) 

δάζθαιν γηα ηα κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα θαη γηα ηα ινηπά είθνζη πέληε (25) 

καζεηψλ πξνο έλα (1) δάζθαιν» σο εμήο: 

Πίλαθαο 5.5: Οξγαληθφηεηα Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 

 

Μαζεηέο Γάζθαινη Οξγαληθφηεηα 

10  έσο 15 1 Μνλνζέζην 

16  έσο 30 2 Γηζέζην 

                                                 
105

 ην: http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-FEK.%201507%20-

B-%2013-10-2006.pdf 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-FEK.%201507%20-B-%2013-10-2006.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-FEK.%201507%20-B-%2013-10-2006.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-FEK.%201507%20-B-%2013-10-2006.pdf
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31  έσο 45 3 Σξηζέζην 

46  έσο 100 4 Σεηξαζέζην 

101 έσο 125 5 Πεληαζέζην 

126 έσο 150 6 Δμαζέζην 

151 έσο 175 7 Δπηαζέζην 

176 έσο 200 8 Οθηαζέζην 

201 έσο 225 9 Δλληαζέζην 

226 έσο 250 10 Γεθαζέζην 

251 έσο 275 11 Δλδεθαζέζην 

276 έσο 300 12 Γσδεθαζέζην 

 

 

Ζ νξγαληθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ίζρπζε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 

θαη δελ είρε ππάξμεη θακία ηξνπνπνίεζε.  

κσο, ζηηο 16-9-2013 κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ.Α. Φ. 12/622/129803/Γ1/16-9-2013
106

 

(ΦΔΚ 2451/1-10-2013
107

) ηξνπνπνηήζεθε ε παξαπάλσ δηάηαμε δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα απμεζεί ην καζεηηθφ δπλακηθφ αλά ηάμε. 

Δηδηθφηεξα:  

ε ππ’ αξηζκ. Τ.Α. Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013 (ΦΔΚ 2451/1-10-2013)
 

ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ησλ ππ’ αξηζκ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 θαη 

Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΔΚ 1507, η. Β΄/13-10-2006) ζην άξζξν 7 αλαθέξεηαη 

φηη «ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη ησλ 

λεπίσλ ζηα λεπηαγσγεία δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο λα ππεξβαίλεη θαηά 10% ηελ αλαινγία καζεηψλ αλά δάζθαιν θαη λεπίσλ 

αλά λεπηαγσγφ».  

Ζ ηζρχο ηεο εγθπθιίνπ αξρίδεη άκεζα απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014.  

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ζηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ ιακβάλεη ηελ 

απφθαζε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή 

                                                 
106

 ην: http://www.gdimitrakopoulos.gr/files/kya_16_9_13.pdf 
107

ην: 
http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/tropopoiisi_dekaplus_fek_2451_b_2013_18_10_2013.pdf 

http://www.gdimitrakopoulos.gr/files/kya_16_9_13.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/tropopoiisi_dekaplus_fek_2451_b_2013_18_10_2013.pdf
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πεξίνδν. Δλδηαθέξνλ ζα έρεη λα δηεξεπλεζεί πψο αληηκεησπίζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν 

κέηξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

5. 11. Γηνξγάλσζε δηδαθηηθώλ επηζθέςεσλ θαη εκεξήζησλ εθδξνκώλ 

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ.Α. Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 (ΦΔΚ 954/7-9-

1998
108

) παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην εδ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 

201/1998
109

 (ΦΔΚ 161/13-7-1998), ηελ απφθαζε γηα ηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ηελ 

έρεη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Τ.Α. (ΦΔΚ 954/7-9-1998).   

Γηα ηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ελεκεξψλεηαη ν ρνιηθφο χκβνπινο πνπ 

α) απνηεινχλ κέξνο ηνπ εηήζηνπ ή ηξηκεληαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ππνβάιιεηαη 

ζην ρνιηθφ χκβνπιν ή  β) πξαγκαηνπνηνχληαη έθηαθηα, νπφηε ελεκεξψλεηαη 

έγθαηξα ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Τ.Α. (ΦΔΚ 954/7-9-1998) θαη ην εδ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 201/1998 (ΦΔΚ 161/13-7-1998).  

Ο ρνιηθφο χκβνπινο ελεκεξψλεηαη κε ηελ ππνβνιή πξαθηηθνχ ζηελ πεξίπησζε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ, φπνπ αλαθέξνληαη ν αθξηβήο ηφπνο, ην 

κέζν κεηαθνξάο, ε εκέξα θαη νη ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ 

ή πξνθνξηθά ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Τ.Α. (ΦΔΚ 954/7-9-1998) θαη ην εδ. 

γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 201/1998 (ΦΔΚ 161/13-7-1998). 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο δελ εγθξίλεη ηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο αιιά κπνξεί λα 

δηαηππψζεη ηηο δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο 

επίζθεςεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 

Τ.Α. (ΦΔΚ 954/7-9-1998) θαη ην εδ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 201/1998 

(ΦΔΚ 161/13-7-1998).   

                                                 
108

 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(35).pdf   
109

 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(34).pdf  

file:///F:/Downloads/document%20(35).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(34).pdf
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πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ην 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ: α) γηα ελεκέξσζε ζην ρνιηθφ χκβνπιν θαη β) γηα έγθξηζε ζην 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.  

 

5.12. Δίζνδνο ηξίησλ αηόκσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. Φ.12/427/79844/Γ1/11-6-2013
110

 κε ζέκα: 

«Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2013-2014» ζην άξζξν 10 

κε ζέκα: «Παξνπζία άιισλ πξνζψπσλ ζηα ζρνιεία, απνρψξεζε καζεηψλ» 

αλαθέξεηαη ξεηά φηη: «Καηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, δελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία ζηελ 

ηάμε ηξίησλ πξνζψπσλ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θέξεη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ν δάζθαινο ηεο ηάμεο». Λίγν πην θάησ αλαθέξεηαη φηη: 

«ε θάζε πεξίπησζε ε παξνπζία ηξίησλ πξνζψπσλ ζην ζρνιείν πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θεηδψ, κε ζσζηή πξνπαξαζθεπή, ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ-

πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνυπνζέηεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ νηθείνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ» (άξζξν 10).  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. Γ2/49181/Γ2/18-05-2005
111

 κε 

ζέκα: «Άδεηα εηζφδνπ ζε ρνιεία» θαη ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 144456/Γ2/20-12-

2005
112

 κε ζέκα «Δλεκέξσζε καζεηψλ γηα ην πεξηερφκελν αλαθνηλψζεσλ, 

πξνζθιήζεσλ θιπ.» αλαθέξεηαη ξεηά φηη φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, εθδειψζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ, 

δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηα ζρνιεία θαζψο θαη ηε δηαλνκή εθπαηδεπηηθνχ ή άιινπ 

έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ: «Γελ επηηξέπεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηέηνησλ αηηεκάησλ 

ρσξίο ηελ έγθξίζε ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ πνπ έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα».  

                                                 
110

 ην: http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/nomoi/programmatismos_ekp_ergou_13-14.pdf 
111

 ην: http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1585-adeia-eisodou-se-scholeia.html 
112

 ην: http://users.sch.gr/alefthymiou/laws/CIR%20_%20144456%20]%20G2%20]%2020-12-

2005.pdf 

about:blank#1557
about:blank#1557
http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/nomoi/programmatismos_ekp_ergou_13-14.pdf
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1585-adeia-eisodou-se-scholeia.html
http://users.sch.gr/alefthymiou/laws/CIR%20_%20144456%20%5d%20G2%20%5d%2020-12-2005.pdf
http://users.sch.gr/alefthymiou/laws/CIR%20_%20144456%20%5d%20G2%20%5d%2020-12-2005.pdf
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Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ν Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ
113

 κε ηελ Δγθχθιην ππ’ 

αξηζκ. 8700/4-11-2013
114

 κε ζέκα: «Άδεηα εηζφδνπ ηξίησλ ζηα ζρνιεία» πνπ 

απέζηεηιε ζηηο Πξσηνβάζκηεο θαη Γεπηεξνβάζκηεο Γηεπζχλζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ 

ελεκεξψλεη φηη: «Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο ηξίησλ πξνζψπσλ ζηα ζρνιεία, αλ 

πξνεγνπκέλσο δελ έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία καο. Αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν ΤΠΑΗΘ, ζα ηε 

δηαβηβάδεηε καδί κε ην αίηεκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Τπεξεζία καο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβνχκε ζε επηθαηξνπνίεζή ηεο θαη λα ρνξεγεζεί ε ηειηθή έγθξηζε».  

Σαπηφρξνλα, νξίδεηαη επθξηλψο φηη νη επηζθέςεηο ηξίησλ ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα-δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εθπφλεζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε 

αλαιάβεη ε ζρνιηθή κνλάδα, «φπνπ ζα νξίδνληαη κε αθξίβεηα ε δηάξθεηα ηνπο, ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο».  

Ζ ηζρχο ηεο εγθπθιίνπ αξρίδεη άκεζα απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014. 

πλεπψο, απφ ηηο παξαπάλσ εγθπθιίνπο ζπλάγεηαη φηη ε είζνδνο ηξίησλ αηφκσλ 

ζην ζρνιείν αθνινπζεί κηα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν ειεγθηηθή θαη 

πεξηνξηζηηθή ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δηδηθφηεξα, κε ηελ Δγθχθιην ππ’ 

αξηζκ. 8700/4-11-2013 ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη γηα ηελ 

είζνδν νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηνλ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή. 

Δλδηαθέξνλ ζα έρεη ε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε γξαθεηνθξαηία πνπ 

απαηηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ απηελέξγεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.   

 

5. 13. Απηναμηνιόγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

 

Γηαηξέρνληαο ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο γίλεηαη θαηαλνεηφ πψο ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο απφ ηελ πξναηξεηηθφηεηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

                                                 
113

 ηελ παξνχζα εξγαζία δελ δηεξεπλήζεθε αλ ζηάιζεθαλ ζρεηηθέο εγθχθιηνη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο 

ηεο Διιάδαο.  
114

 ην: http://pelop.pde.sch.gr (πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα) 

 

http://pelop.pde.sch.gr/
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έθηαζε ζηελ επηβνιή ηνπ ζεζκνχ ηεο Απηναμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 

(ΑΔΔ) ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, 2013-2014.  

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 37100/Γ1/31-3-2010
115

 κε ζέκα: 

«Απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο», ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηνρεχεη «κε 

ζηαδηαθέο παξεκβάζεηο λα νηθνδνκήζεη ην «Νέν ρνιείν» αιιάδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πξνο φθεινο ηνπ καζεηή, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο θνηλσλίαο επξχηεξα. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηε 

ζρνιηθή κνλάδα σο βαζηθφ θνξέα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο». Βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ απνηεινχλ θαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ 

επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ θξίλεηαη ε ζπλαίλεζε θαη ε απνδνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά, αλαθέξεηαη φηη ηα κέιε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα αλαπηχμνπλ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ελ ζπλερεία ζα δηακνξθψζνπλ 

ρέδηα Γξάζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.   

Οπζηαζηηθά, κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθχθιην πξνεηνηκάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ ζα επηιεγνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ δηαδηθαζίεο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηακνξθψζνπλ, ζα πινπνηήζνπλ, ζα παξαθνινπζήζνπλ  

θαη ζα αμηνινγήζνπλ ρέδηα Γξάζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο.   

χκθσλα κε ην λφκν 3848/2010
116

 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) κε ζέκα: «Αλαβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα ππεχζπλα 

ππεξεζηαθά φξγαλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο 

θαη ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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 ην: 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%C

E%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%B

B%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf 
116

 Πξβι. Κεθάιαην 5.8. «Εεηήκαηα απνζπάζεσλ» παξαπ. 20 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf
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Δηδηθφηεξα: 

«Κάζε ζρνιηθή κνλάδα, κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, θαηαξηίδεη πξφγξακκα δξάζεο 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο πνπ μεθηλά» (άξζξν 32, παξ.1). 

Παξάιιεια, αλαθέξεηαη φηη: «ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ε ζρνιηθή κνλάδα 

ζπληάζζεη έθζεζε κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη: α) ε απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην 

ζχλνιφ ηεο, β) ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ζην πξφγξακκα 

δξάζεο θαη γ) νη επηηπρίεο, νη αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Με ηελ ίδηα έθζεζε δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά» (άξζξν 32, παξ. 2). «Σν πξφγξακκα 

δξάζεο θαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο, γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζην ζχιινγν γνλέσλ, δεκνζηεχνληαη 

ζην δηαδίθηπν ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο 

θαη ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.)» (άξζξν 32, παξ.3). 

«Οη πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαηαξηίδνπλ πξφγξακκα δξάζεο γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο ζηνπο νηθείνπο πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο» 

(άξζξν 32, παξ. 4).  

Πξνθχπηεη, φηη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

γίλεηαη ζηαδηαθά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010−2011 ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Με ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 14841/Γ1/13-2-2012
117

 κε ζέκα: «Πξνεηνηκαζία – 

Γξάζεηο Γελίθεπζεο ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ – Απηναμηνιφγεζε 

ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ» θαζίζηαηαη ζαθέο φηη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2012-2013 ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πξνζρνιηθήο, δεκνηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή εηνηκφηεηα ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΑΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο 
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ην: 
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%C

E%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-

%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE

%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
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ζα επηκνξθψζεη ζε δχν θάζεηο ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ζε: α) ηελ εθαξκνγή ηνπ 

έξγνπ ηεο ΑΔΔ (ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ζρεδίσλ δξάζεο) θαη ζην 

Πξφγξακκα: «Απηναμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ». ηε ζπλέρεηα, 

νη ρνιηθνί χκβνπινη ζα επηκνξθψζνπλ – ελεκεξψζνπλ φινπο ηνπο Γηεπζπληέο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΑΔΔ ζηα ζρνιεία απφ ην λέν ζρνιηθφ έηνο.  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ. Α. 30972/Γ1/5-3-2013
118

 (ΦΔΚ 614/15-3-2013) κε 

ζέκα: «Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο – Γηαδηθαζία 

Απηναμηνιφγεζεο» αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

(ΑΔΔ) είλαη «ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία, ε ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε 

ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ ζηειέρε θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο, ε 

αλάδεημε ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ» (άξζξν 1, 

παξ. 2).  

Πεδίν εθαξκνγήο είλαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο φισλ ησλ ηχπσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο πνπ αμηνινγνχλ θάζε έηνο ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Κάζε 

ζρνιηθή κνλάδα κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ ζέηεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, 

πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη θαηαξηίδεη εηδηθά 

πξνγξάκκαηα δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ (άξζξν 2, παξ. 1-2). 

ην πιαίζην πνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ (ΑΔΔ) ππνινγίδνληαη ηφζν ηα πνζνηηθά φζν θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο αθφινπζεο 

αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: α) Γεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ, β) 

Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη γ) Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα.  
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 ην: file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(36).pdf  

file:///F:/Downloads/document%20(36).pdf
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Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηηκάηαη ζε 7 γεληθνχο ηνκείο νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζε 

δείθηεο πνηφηεηαο ησλ νπνίσλ ε αμία ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπκβάιινληαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε δηαδηθαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (άξζξν 3, παξ. 1).  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ΑΔΔ) ζηε ζρνιηθή κνλάδα γίλεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο. Σελ επζχλε εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνιφγεζεο έρνπλ ν Γηεπζπληήο θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ (άξζξν 

4, παξ. 1). Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη 

ζπλδέεηαη κε ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηνπο ηνκείο πνπ επηιέγεη θάζε ζρνιείν αλάινγα 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ (άξζξν 4, παξ. 2). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ΑΔΔ πεξηιακβάλεη: 

 i) ηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ii) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ 

βειηίσζεο, iii) ηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη iv) 

ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ.  

ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο ε ζρνιηθή κνλάδα θαηαξηίδεη έθζεζε 

αμηνιφγεζεο κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Πιεξνθφξεζεο ηεο 

ΑΔΔ (άξζξν 4, παξ. 3).    

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 157723/23-10-2013
119

 κε ζέκα: 

«Γηαδηθαζίεο γελίθεπζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο» νξίδεηαη φηη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2013-2014, ε 

Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

Απηναμηνιφγεζεο, ζα εθαξκνζηεί ζηαδηαθά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

πξνζρνιηθήο, δεκνηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.  

ε πξψηε θάζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηκφξθσζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη 

φισλ ησλ Γηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζε δεχηεξε θάζε ζα αθνινπζήζεη ζηαδηαθή 
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 ην: http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/egkyklios_aee.pdf  

 

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/egkyklios_aee.pdf
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επηκφξθσζε φισλ ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο. ε κηα ηξίηε 

θάζε, νη Γηεπζπληέο ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

Σν πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζα πεξηιακβάλεη – κεηαμχ άιισλ 

– αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο 

ηεο ΑΔΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα: εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ, αλάπηπμε 

έξεπλαο-δξάζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο, 

αμηνπνίεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηεο ΑΔΔ θαη ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο.  

Σελ επζχλε ηεο επηκφξθσζεο ζα έρνπλ ε Δπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ Έξγνπ ηεο 

ΑΔΔ κε θνξέα πινπνίεζεο ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π) θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.. 

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 190089/Γ1/10-12-2013
120

 κε ζέκα: 

«Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 – Γηαδηθαζίεο», αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαηά ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ 2013, νη 

επηκνξθψζεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ ΠΔ θαη 

ΓΔ, ε Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιφγεζεο, ζα εθαξκνζηεί ζηαδηαθά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο πξνζρνιηθήο, δεκνηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.  

θνπφο ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΑΔΔ) θαηά ην πξψην έηνο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ είλαη ε εηζαγσγή ηνπ πλεχκαηνο ηεο «απηναμηνιφγεζεο» 

ζην ζρνιείν θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

Οξίδεηαη μεθάζαξα φηη: «ε εθαξκνγή ηεο ΑΔΔ ζηα ζρνιεία είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε ηελ 

επηζηεκνληθή /παηδαγσγηθή ζηήξημε ησλ ρ. πκβνχισλ θαη ηε δηνηθεηηθή ησλ Γ/ληψλ 

Γηεπζχλζεσλ».  

Ζ εθαξκνγή θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

                                                 
120

 ην: 
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%C

E%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-

E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-

%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf     
 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
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1. Γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Δπηινγή θαη δηακφξθσζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, ην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην ζρνιηθφ έηνο 2014-15. 

3. Δηήζηα έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

ζνλ αθνξά ην ζηάδην: 1. «Γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ», 

αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε απνηίκεζε ησλ 15 δεηθηψλ πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν. Ζ εθηίκεζε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα απνθηήζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αλαδεηθλχνληαη: «ηα αμηφινγα 

επηηεχγκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη επηζεκαίλνληαη νη αδπλακίεο, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπο». 

 Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη απφ νκάδεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαηηθέο 

πξαθηηθέο, δηεξεπλνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ηεο ΑΔΔ. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, επνπηεχνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

εθαξκνγήο θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2014 κε ηε ζχληαμε ηεο 

Έθζεζεο ηεο Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ. 

ζνλ αθνξά ην ζηάδην: 2. «Δπηινγή θαη δηακφξθσζε ρεδίνπ Γξάζεο» απνηειεί 

ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ΑΔΔ θαζψο ζπλδένληαη κε πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν θαη ηε δηάρπζε ησλ θαιψλ 

πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ φιεο ηεο ρψξαο. 

Σν ρέδην Γξάζεο ζα πινπνηεζεί ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο 2014-2015.  

Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε 

ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ φπσο:  

1) ε δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ,  

2) ε δηακφξθσζε ή ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ 

θαη 3) ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη ηελ καζεηηθή θνηλφηεηα.  
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ζνλ αθνξά ην ζηάδην: 3. «Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ», ζην 

ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θάζε ζρνιείν ππνβάιιεη εηήζηα Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εηήζηαο Έθζεζεο αμηνπνηνχληαη ζηνλ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζηνλ γεληθφηεξν 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιείνπ.  

Καηά ην θεηηλφ ζρνιηθφ έηνο, ε Έθζεζε ηεο Γεληθήο Δθηίκεζεο θαη ε Δηήζηα 

Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηαπηίδνληαη. Ζ Δηήζηα Έθζεζε απνηειεί κηα ζχληνκε θαη 

πεξηεθηηθή απνηχπσζε ηεο Έθζεζεο Γεληθήο Δθηίκεζεο. Ζ Δηήζηα Έθζεζε 

Αμηνιφγεζεο ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ειεθηξνληθά ζην Γίθηπν 

Πιεξνθφξεζεο ηεο ΑΔΔ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΑΔΔ 

ζηα ζρνιεία ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Ο χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο, κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη θαη ζε ψξεο πνπ ν ίδηνο ζεσξεί θαηάιιειεο, εθηφο 

σξαξίνπ εξγαζίαο.  

2. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία (έσο 

3/ζ) δελ ππνρξενχληαη ζηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο, εθηφο θαη εάλ ην επηιέμνπλ 

κε δηθή ηνπο απφθαζε.  

Οη ρνιηθνί χκβνπινη Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο κεξηκλνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ.  

Σελ επηζηεκνληθή επνπηεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ 

θαη ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ ηεο ΑΔΔ έρεη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(Η.Δ.Π). 

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 32773/Γ1/6-3-2014
121

 κε ζέκα: 

«Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014» 

γίλεηαη μαλά αλαθνξά ζηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο ΑΔΔ απφ ηα ζρνιεία δεκνηηθήο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην ζθνπφ, ζηε εθπφλεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηηο 

                                                 
121

ην: http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/870-axiologhsh-ekpaidevtiku-ergu-

scholikhs-monadas.html 

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/870-axiologhsh-ekpaidevtiku-ergu-scholikhs-monadas.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/870-axiologhsh-ekpaidevtiku-ergu-scholikhs-monadas.html
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νκάδεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ ππνρξεσηηθή επζχλε ηεο πινπνίεζεο 

απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Οη δηεπθξηλίζεηο αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ απνηεινχλ 

επζχλε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο έθζεζεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δηδηθφηεξα: 

Ζ πξψηε δηεπθξίληζε ηεο Δγθπθιίνπ αλαθέξεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο: «Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ νκάδεο εξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζην πεδίν απηφ, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ 

αξηζκφ, ηε ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νκάδσλ. πληζηάηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ, λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρεηηθέο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο 

ηελ έληαμή ηνπο ζε νκάδα ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηαο».  

Ζ δεχηεξε δηεπθξίληζε αλαθέξεηαη ζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο: 

«Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, εξγάδνληαη εθηφο δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ, εληφο φκσο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ».   

Ζ ηξίηε δηεπθξίληζε αλαθέξεη: «Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ζα νινθιεξψζνπλ ηε γεληθή 

εθηίκεζε ηεο εηθφλαο, ε νπνία ζα παξακείλεη ζην ζρνιείν, θαζψο, επίζεο, ζα 

απνθαζίζνπλ γηα ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ην επφκελν έηνο». 

Ζ ηέηαξηε δηεπθξίληζε αλαθέξεηαη ζην ρξφλν ππνβνιήο: «Ζ εηήζηα έθζεζε ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, ε νπνία ζα εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηεο εθηίκεζεο ηεο  γεληθήο εηθφλαο 

ηνπ ζρνιείνπ, ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο».  

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 44375/Γ1/24-3-2014
122

 κε ζέκα: 

«Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014» 

ππάξρεη ζαθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο αθνχ θαζηζηά ζαθέο 

φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απφθαζε 

ζπγθξφηεζεο επαξθνχο αξηζκνχ νκάδσλ εξγαζίαο ή ζπγθεθξηκέλεο ζχλζεζεο ή 

θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ (π.ρ. ηνπο δείθηεο πνπ ζα επεμεξγαζηεί θάζε νκάδα), ηφηε ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39, παξ. 15, ΦΔΚ 1340/2002, 

ππνρξενχηαη λα νξίζεη ηνλ αξηζκφ, ηε ζχλζεζε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θάζε 

νκάδαο».  

                                                 
122

ην: 

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/2014_g1_44375_24_03_2014_diefkriniseis.pdf   

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/2014_g1_44375_24_03_2014_diefkriniseis.pdf
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Οη ζρνιηθέο κνλάδεο θαινχληαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία 

ζπγθξφηεζεο ησλ νκάδσλ κέρξη 4-4-2014.  

ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη 31-5-2014, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζα πξέπεη λα 

ζπλεδξηάζεη θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο εηζεγήζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, κέζα 

απφ αλνηθηφ δηάινγν, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ γεληθή εθηίκεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε ηελ απνηχπσζε ησλ 15 δεηθηψλ θαζψο επίζεο λα απνθαζίζεη γηα ηα 

ζρέδηα δξάζεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ην επφκελν έηνο.  

Ζ ηειηθή έθζεζε απηφ-αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηέινπο ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο. 

Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν θαιεί ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, «κέρξη 11-4-2014 λα 

απνζηείινπλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγνχ πίλαθα κε ηα ζρνιεία ζηα νπνία 

ηπρφλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εγθχθιηνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαζψο 

ππνρξεψλνληαη νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα νξίζνπλ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ αξλείηαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ, θαη παξάιιεια θαινχληαη νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο λα 

απνζηείινπλ πίλαθα ζην Τπνπξγείν κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δελ έρνπλ 

ζπγθξνηεζεί νκάδεο εξγαζίαο.    

Σν θεηηλφ δηδαθηηθφ έηνο 2013-2014, νη εθπαηδεπηηθνί βίσζαλ έλαλ θαηαηγηζκφ  

εγθπθιίσλ αθελφο θαη αθεηέξνπ ην ζηαδηαθφ έιεγρν ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θα έρεη ελδηαθέξνλ, εξεπλεηηθά, λα 

αλαδεηρζνχλ ηφζν νη επξχηεξεο αληηιήςεηο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο φζν θαη νη απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην θεηηλφ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.   
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ΜΔΡΟ II 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1. Δηζαγσγή 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία γηα ηε 

κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Όζηεξα, αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ 

ζα αθνινπζεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή έξεπλα, αλαθέξνληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο. Παξάιιεια, απνζαθελίδεηαη ε ηερληθή πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε θαη ην πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ 

δείγκαηνο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. ην ηέινο, αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα 

θαη δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο αιιά θαη επξχηεξα ζέκαηα 

αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο θαη δενληνινγίαο.  

 

6.2. θνπόο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα απαηηείηαη νινθιεξσκέλνο θαη ζπζηεκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ επειημία. O ζρεδηαζκφο δελ αθνινπζεί κηα γξακκηθή πνξεία αιιά κηα θπθιηθή, 

επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία πνπ αιιεινηξνθνδνηείηαη θαη κεηαβάιιεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Ησζεθίδεο, 2008:37). 

ηελ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε έλα ζρέδην έξεπλαο πνπ απνηειείηαη απφ 

δηαδνρηθά ζηάδηα: α) επηινγή θαη δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, β) 

ζρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ εκπεηξηθνχ 

απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, γ) ζπιινγή δεδνκέλσλ, δ) αλάιπζε θαη εξκελεία εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ε) ζπγγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993:41-

46).   



 140 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο αλαδείρζεθαλ ηα δεηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα επξχηεξν ζπγθείκελν ηεο «νηθνλνκίαο 

ηεο γλψζεο» (Ball, 2008:55). ηφρνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπο ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο 

γεληθφηεξα θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ εηδηθφηεξα.  

πζρεηίδνληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Robson, C., 2007:96), πνπ αθνξνχλ θξίζηκα δεηήκαηα φπσο: 

1. Πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο.  

2. Πψο επεξεάδνπλ ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα ηελ επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

3. Δάλ ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ή ηελ απφ-

επαγγεικαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

4. Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ επεξρφκελε 

αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα κπνξνχζε ε αμηνιφγεζε λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

 

 

6.3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

6.3.1. Δπηινγή ηεο Δξεπλεηηθήο κεζόδνπ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο (qualitative research) θαη 

πνζνηηθέο (quantitative research). Οη πνζνηηθέο κέζνδνη αλαιχνπλ ηελ πνζφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη ελψ νη πνηνηηθέο αλαθέξνληαη ζην είδνο, 

ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ (Kvale, 1996 νπ. αλαθ. ζην 

Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008:2).    

Ζ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζε αληηιήςεηο θαη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε απφ ηελ 
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εξεπλήηξηα ε πνηνηηθή κεζνδνινγία γηαηί εθαξκφδεηαη ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα θαη 

δηαδηθαζίεο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε ζπζρεηίζεσλ ή ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζε θνηλσληθά ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο νκάδεο, ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, 

εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί» (Ησζεθίδεο, 2008:21).     

Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ζπζηεκαηηθφ, ζηξαηεγηθφ θαη 

απζηεξφ ηξφπν ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη. Απαηηεί ηνλ 

ελεξγφ αλαζηνραζκφ ηνπ εξεπλεηή θαη ζα πξέπεη λα παξάγεη θνηλσληθέο εμεγήζεηο 

γηα λνεηηθνχο γξίθνπο – γχξσ απφ θάηη πνπ ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα εμεγήζεη – λα 

είλαη γεληθεχζηκεο θαηά θάπνην ηξφπν ή λα έρνπλ επξχηεξε απήρεζε (Mason, 2003: 

23-25).  

Κεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη: α) ε ακεζφηεηα θαη ε 

πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ εξεπλεηή γηαηί εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ 

ππνθεηκέλσλ κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή, β) ην βάζνο ζηε ιεπηνκεξή δηεξεχλεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ (cases) πεξηγξάθνληαο θαη αλαιχνληαο ηνπο 

κεραληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, 

απνθεχγνληαο ηελ απνκφλσζε θάπνησλ παξαγφλησλ (κεηαβιεηψλ) θαη γ) ε έκθαζε 

ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηε βησκέλε εκπεηξία, ζηα λνήκαηα θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο 

(Ησζεθίδεο, 2008:24-27). Ζ Κπξηαδή (1999:51-52) πξνζζέηεη φηη ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη βαζίδεηαη ζε ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κε 

ζηφρν ηε κε αλαθάιπςε γεληθψλ ηάζεσλ αιιά ηε δηακφξθσζε νιηθήο εηθφλαο γηα 

θάζε πεξίπησζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ θνηλψλ ηνπο ζηνηρείσλ.   

Σειηθά, νη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο δίλνπλ έκθαζε ζηηο κε κεηξήζηκεο 

δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ππνζέηνπλ φηη ν θνηλσληθφο θφζκνο δελ 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά αληηθεηκεληθψλ εμσηεξηθψλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ (social 

facts) ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα εμεγεζνχλ κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε ζηαζεξψλ 

θαλνληθνηήησλ (regularities) αιιά απφ έλα ππθλφ θαη πνιιαπιφ πιέγκα λνεκαηηθψλ 

θαη εξκελεπηηθψλ νξηδφλησλ (Ησζεθίδεο, 2008:27).  

Οη δεηγκαηνιεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο 

έξεπλαο δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο. 
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Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ε πξφζεζε δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε έλα πιεζπζκφ αιιά ε δηεξεχλεζε ελφο θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ ζε 

βάζνο κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ (Ησζεθίδεο, 2008:59-60), 

ν πνηνηηθφο εξεπλεηήο επηιέγεη ζθφπηκα ή κε πξφζεζε άηνκα. πλεπψο, ζηελ 

πνηνηηθή δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηείηαη ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία (purposeful 

sampling) φπνπ νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

ζπκκεηερφλησλ ηελ εμαζθάιηζε «πινχηνπ πιεξνθνξηψλ» (Patton, 1990:169 νπ. 

αλαθ. ζην Creswell, 2011:244).  

ηε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία εκπίπηνπλ ελλέα (9) ζηξαηεγηθέο (Creswell, 

2011:244-247). Ζ εξεπλήηξηα επέιεμε ηελ νκνηνγελή δεηγκαηνιεςία (homogeneous 

sampling) επεηδή απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ δηαζέηνπλ έλα παξφκνην γλψξηζκα ή 

ραξαθηεξηζηηθφ (Creswell, 2011:246 & Κπξηαδή, 1999:118) θαη ζπλάδεη κε ην ζθνπφ 

θαη ην ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Ησζεθίδεο, 2008:64 & 

Mason, 2003:205). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

πθίζηαληαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο.  

 

6.3.2. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ 

(Ησζεθίδεο, 2003:112). Γεδνκέλνπ φηη νη ξφινη εθείλνπ πνπ δίλεη θαη εθείλνπ πνπ 

δέρεηαη ηε ζπλέληεπμε κπνξεί λα πνηθίιινπλ θαη ηα θίλεηξα ηεο ζπκκεηνρήο λα 

δηαθέξνπλ, θνηλή ζπληζηακέλε απνηειεί ε ζπλαιιαγή αλάκεζα ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηε κία θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηε άιιε (Cohen & Manion, 

1994:373).  

Χο μερσξηζηή εξεπλεηηθή ηερληθή, ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα ππεξεηήζεη ηξεηο 

ζηφρνπο: α) σο θχξην κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα 

αληηθείκελα ηεο έξεπλαο, β) σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά λα ειεγρζνχλ 

ππνζέζεηο θαη λα εληνπηζηνχλ κεηαβιεηέο θαη ζρέζεηο θαη γ) σο κέζνδνο ζηε 

δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο (Cohen & Manion, 1994:374). Ο Kerlinger (1970) 

ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε κε αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ ή γηα ηελ αμηνιφγεζε άιισλ κεζφδσλ ή γηα ηε βαζχηεξε εμέηαζε 
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ησλ θηλήηξσλ ησλ εξσηψκελσλ θαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ πνπ απάληεζαλ έηζη 

(νπ. αλαθ. ζην Cohen & Manion, 1994:375). 

Σα ζηνηρεία πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ κηα απιή ζπδήηεζε, ζχκθσλα κε ηνπο 

Rubin & Rubin (1995), είλαη: αξρηθά ν έκκεζνο ηξφπνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, 

δεχηεξνλ νη ζπλνκηιεηέο είλαη μέλνη κεηαμχ ηνπο θαη ηξίηνλ νη ζπλεληεχμεηο 

θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή ζε κεγάιν πνζνζηφ, ζηνηρείν πνπ εμαξηάηαη θαη απφ 

ην είδνο ηεο ζπλέληεπμεο (νπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008:4). 

Παξάιιεια, ν Kitwood (1977 νπ. αλαθ. ζην Cohen & Manion, 1994:377-380) 

αληηπαξαζέηεη ηξεηο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζπλέληεπμε σο εξγαιείν έξεπλαο. Αξρηθά ε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη σο έλα δπλεηηθφ 

κέζν κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, αλ ν ζπλεληεπθηήο είλαη ζπλεπήο θαη ν εξσηψκελνο 

είλαη εηιηθξηλήο ηφηε κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ αθξηβή ζηνηρεία. Γεχηεξνλ ε 

ζπλέληεπμε έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία αλαπφθεπθηα ππάξρνπλ 

πξνθαηαιήςεηο πνπ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ειεγρζνχλ. Σξίηνλ ε 

ζπλέληεπμε ζεσξείηαη σο κηα ζπλάληεζε πνπ κνηξάδεηαη πνιιά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο παίμηκν ξφισλ, ζηεξεφηππα, αληίιεςε 

θαη θαηαλφεζε. ηελ ίδηα πξνβιεκαηηθή, ν Φίιηαο (1996:131) ζεσξεί φηη ε 

θνηλσληνινγηθή ζπλέληεπμε απνηειεί κηα «ζπζηεκαηνπνηεκέλε» ζπλέληεπμε πνπ 

δεκηνπξγεί κηα θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ζπλεληεπθηή θαη 

εξσηψκελνπ ελψ ε πιεξνθνξία απνθηηέηαη δηακέζνπ δχν ζπλεηδεηνπνηήζεσλ.   

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέμακε ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (one-to-one 

interview). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ φπνπ ν εξεπλεηήο 

θάλεη εξσηήζεηο θαη θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο απφ έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα. Οη 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο είλαη ηδαληθέο γηα εξσηψκελνπο πνπ δελ δηζηάδνπλ λα 

κηιήζνπλ, εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο κε άλεζε, αλ θαη 

είλαη κηα ρξνλνβφξα πξνζέγγηζε (Creswell, 2011:256).  

Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ δφκεζεο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέγεηαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε επέιηθηα, πνηνηηθά ζρέδηα 

(Robson, 2010:320). H εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη επειημία αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά ησλ 

εξσηήζεσλ, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ 

πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν (Ησζεθίδεο, 2008:112). 

χκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε ην ηη θαίλεηαη 
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θαηαιιειφηεξν, ε δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη ε δηαηχπσζε 

ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα δνζνχλ εμεγήζεηο ή λα πεξηιεθζνχλ 

πξφζζεηεο εξσηήζεηο (Robson, 2010:321). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηεο ιηγφηεξν 

δνκεκέλεο πξνζέγγηζεο απνηειεί κηα κέζνδνο εθκαίεπζεο πιεξνθνξηψλ (Cohen & 

Manion, 1994: 380) θαη επηηξέπεη ζηνλ εξσηψκελν κεγαιχηεξε επειημία ζηελ 

απφθξηζε (Miller & Crabtree, 1999 νπ. αλαθ. ζην Robson, 2010:320).   

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ επηηπρία ησλ εξεπλεηηθψλ εγρεηξεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο. 

Απφ κηα επξεία γθάκα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξσηήζεσλ (Ησζεθίδεο, 2008:115-116) 

επηιέμακε ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο.  

Πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν ειεχζεξν λα αλαπηχμεη ηελ 

απάληεζή ηνπ ρσξίο πξνθαζνξηζκνχο (Robson, 2010:327 & Cohen & Manion, 

1994:381). Μέζα απφ κηα αλνηθηή εξψηεζε, ν εξσηψκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δψζεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα κηα πην αμηφπηζηε αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Κπξηαδή, 1999:128) θαη λα εθθξάζεη θαιχηεξα ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο απφςεηο ηνπ εξεπλεηή. Μηα αλνηρηή απάληεζε (open-

ended response) ζε κηα εξψηεζε επηηξέπεη ζην ζπκκεηέρνληα λα έρεη επηινγέο ζηελ 

απάληεζε (Creswell, 2011:256). Δπηπιένλ πιενλεθηήκαηα ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ 

είλαη: ε επειημία, ε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη θαλείο ζε βάζνο, ε δπλαηφηεηα λα 

ειεγρζνχλ ηα φξηα ηεο γλψζεο ηνπ εξσηψκελνπ, ε ελζάξξπλζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηνλ ζπλεληεπθηή θαη ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

απξφζκελσλ ή κε αλακελφκελσλ απνθξίζεσλ. Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ αλνηθηψλ 

εξσηήζεσλ είλαη ν ρξνλνβφξνο ραξαθηήξαο ηνπο θαη ε πηζαλφηεηα λα ραζεί ν έιεγρνο 

απφ ηνλ εξεπλεηή (Robson, 2010:327).   

 

6.3.3. Ζ δηακόξθσζε ηνπ πξσηνθόιινπ ζπλέληεπμεο 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ζηεξίρζεθε ζε 

Πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο,
123

 ην νπνίν ζπδεηήζεθε θαη ειέγρζεθε απφ ηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα, ελψ έγηλαλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

                                                 
123

 Σν Πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1.  
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ζπζρεηηζηνχλ πιήξσο νη εξσηήζεηο κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Αθνινχζεζαλ ηξεηο 

(3) πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο
124

 απφ ηηο νπνίεο δελ πξνέθπςαλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο.   

Οη ηξεηο (3) πξψηεο εξσηήζεηο είλαη εηζαγσγηθέο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ εθαξκφδνληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη έρνπλ βηψζεη ηα ππνθείκελα. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

εληάρζεθαλ ζηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ζπλέληεπμεο. Οη 

κεηαβιεηέο – άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη απηφ πνπ πξνζπαζεί ν εξεπλεηήο λα 

κεηξήζεη (Tuckman, 1972 νπ. αλαθ. ζην Cohen & Manion, 1994:391) θαη πξνήιζαλ 

απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο εξσηεκάησλ. Οη πέληε (5) ζεκαηηθνί 

άμνλεο ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο, γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζπλαξζξψλνληαη νη 

εξσηήζεηο, είλαη:  

Α. Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο. 

Β. Δπίδξαζε ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Γ. Οη επηπηψζεηο ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

Γ. Οη λέεο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο ή 

απνεπαγγεικαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δ. ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

 

6.3.4. Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα εμειίζζεηαη ζην λνκφ Αξγνιίδαο θαη εθηείλεηαη 

ρξνληθά απφ ην Μάην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. Σα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο είλαη 

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε, φπσο αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 6.3.1.,  

είλαη εθείλε ηεο ζθφπηκεο νκνηνγελνχο δεηγκαηνιεςίαο (purposeful homogeneous 

sampling) κε ζηφρν λα εμππεξεηνχληαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί ζθνπνί ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Ησζεθίδεο, 2008:64). To θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξσηψκελσλ είλαη 

φηη έρνπλ βηψζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ είηε 

                                                 
124

 Οη πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο απνδειηηψζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα αιιά δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  
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είλαη ιεηηνπξγηθά ή νξγαληθά ππεξάξηζκνη είηε βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

Π.Τ..Π.Δ. είηε εθπαηδεπηηθνί πνπ δήηεζαλ αιιά δελ πήξαλ κεηάζεζε ή απφζπαζε 

ζε πεξηνρή ή ζρνιηθή κνλάδα ηεο επηινγήο ηνπο είηε εθπαηδεπηηθνί πνπ έραζαλ ηελ 

νξγαληθή ηνπο ζέζε ιφγσ ππνβηβαζκνχ, ζπγρψλεπζεο ή θαηάξγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ ππεξεηνχζαλ είηε εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαθηλνχληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην δηδαθηηθφ ηνπο νξάξην.  

ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα δελ ππάξρνπλ ζηαζεξνί θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο γηαηί εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ην είδνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Ο εξεπλεηήο αληηιακβάλεηαη φηη έλα 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη επαξθέο φηαλ ε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

θηάλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Merkens (2004) ζε «ζεσξεηηθφ θνξεζκφ», πνπ ζεκαίλεη φηη 

ε ζπκπεξίιεςε θαη άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δελ 

πξνζθέξεη θάηη πξσηφηππν (νπ. αλαθ. ζην Ησζεθίδεο, 2008:64-65).  

Γηα απηφ ην ιφγν, ζην παξφλ πφλεκα ζπιιέμακε δεθαελλέα (19) ζπλεληεχμεηο, 

δεθανρηψ (18) απφ εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο ΠΔ 70 θαη 

έλαλ απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ΠΔ71, ηνλ Δ5. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε 

ζπλέληεπμεο θπκαίλνληαλ απφ 30 ιεπηά έσο 45 ιεπηά.  

ια ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ πξφζθιεζή καο, 

ίζσο, ιφγσ ζπλαδειθηθφηεηαο κε θάπνηνπο απφ ηνπο εξσηψκελνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη απιήο γλσξηκίαο κε θάπνηνπο άιινπο.   

Ζ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο γίλνληαλ θάζε θνξά ζε ρξφλν θαη ρψξν πνπ 

επηζπκνχζε ν εθάζηνηε εξσηψκελνο. πλήζσο, νη ζπλεληεχμεηο ιάβαηλαλ ρψξα 

θπξίσο ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ηξεηο ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζην ζπίηη ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη κία ζην ζπίηη ηεο εξεπλήηξηαο.   

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ εξσηψκελν είλαη ηζφηηκε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο εκπιέθνληαη ζπλαηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο, αζθάιεηαο ή 

αλαζθάιεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 

2008:7). H ζπγθεθξηκέλε ζρέζε πξνυπνζέηεη αθελφο πςειέο επηζηεκνληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή θαη αθεηέξνπ εγείξεη ζεκαληηθά δεηήκαηα 

εζηθήο θαη δενληνινγίαο (Ησζεθίδεο, 2008:125). Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ,  

δεκηνπξγήζακε έλα άλεην θιίκα θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ζθνπφ λα 
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ζπκβάιεη ζηελ άκεζε, ειεχζεξε θαη εηιηθξηλή αληαπφθξηζε ησλ εξσηψκελσλ 

(Κπξηαδή, 1999:124).  

Εεηήζακε θαη ιάβακε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ γηα ηε 

καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλέληεπμεο θαζηζηψληαο ζαθέο αθελφο φηη ε ζπλέληεπμε ζα 

είλαη αλψλπκε θαη εκπηζηεπηηθή αθεηέξνπ φηη δελ δεηνχληαη ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο αιιά ε έθζεζε ηεο ζθέςεο ηνπ εξσηψκελνπ πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα (Φίιηαο, 1996:142-143). Έρνληαο εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

εξσηψκελνπ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Ησζεθίδεο, 2008:125), ε ζπλεληεχθηξηα 

ελεκέξσζε γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο πξνζπαζψληαο λα κελ ππεξβεί 

ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008:7).  

Πξηλ αξρίζεη ε ζπλέληεπμε, ε εξεπλήηξηα επέδσζε έληππν εξσηεκαηνιφγην 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία.  

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πξνέθπςε φηη ην δείγκα απνηειείηαη απφ δεθαελλέα (19) κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο:  

έληεθα (11) γπλαίθεο (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ7, Δ10, Δ14, Δ15, Δ17, Δ18, Δ19) θαη νθηψ 

(8) άληξεο (Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ11, Δ12, Δ13, Δ16) εθπαηδεπηηθνχο.  

ινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ θαη ε πιεηνλφηεηα απηψλ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, εηδηθφηεξα ε εθπαηδεπηηθφο Δ10 

κέζα απφ επηκφξθσζε έρεη πηζηνπνίεζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ζηε γξαθή Braille. 

Σέζζεξηο  (4) εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ δεχηεξν πηπρίν (Δ7, Δ12, Δ13, Δ14) θαη πέληε 

(5) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεηαπηπρηαθφ (Δ2, Δ5, Δ13, Δ14, Δ15). Δηδηθφηεξα, ε 

εθπαηδεπηηθφο Δ14 θαηέρεη δχν (2) κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, ν Δ13 θαηέρεη 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη ήηαλ επηκνξθσηήο ζην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο.  

Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εξσηψκελσλ δηαθνξνπνηείηαη: 6 – 10 έηε (Δ1, Δ3, Δ6, 

Δ9, Δ19), 11 – 15 έηε (Δ2, Δ7, Δ8, Δ16, Δ17, Δ18), 16 – 20 έηε (Δ4, Δ5, Δ15) θαη 21 

έηε θαη άλσ (Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ14) ελψ φζνη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία έρνπλ παξαθνινπζήζεη Δμνκνίσζε θαη Γηδαζθαιείν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πάλσ απφ 20 έηε πξνυπεξεζία είραλ απνθνηηήζεη απφ 

Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο δηεηνχο θνίηεζεο, ζπλεπψο γηα λα αλαβαζκίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο θαη γηα λα εμηζσζνχλ κε ηνπο απφθνηηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα ηεο 

Δμνκνίσζεο. Πξφγξακκα Δμνκνίσζεο θαη Γηδαζθαιείν παξαθνινχζεζαλ θαη νη 
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εθπαηδεπηηθνί Δ2 θαη Δ4 νη νπνίνη αλ θαη απνθνίηεζαλ ην 1988 έρνπλ θάησ απφ 20 

ρξφληα ππεξεζίαο, πξνθαλψο, γηαηί θαζπζηέξεζαλ λα δηνξηζηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε.         

Ο πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ 

παξαηίζεηαη παξαθάησ. 



Κσδ Φύιν Ζιηθία Δηδ/

ηα 

Παλεπηζηήκην 

/Σκήκα 

Έηνο 

Απνλνκήο 

Πηπρίνπ 

Γηδαθηηθή 

Δκπεηξία 

(έηε) 

Δπαγγεικαηη

θή 

Καηάζηαζε 

Δπηπιένλ Πξνζόληα 

 

E1 

 

Γ 

 

31 – 40 

 

ΠΔ 

70 

 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

2004 

 

6 – 10 

 

Μφληκε κε 

Απφζπαζε ζε 

άιιν ζρνιείν 

1. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσλίαο 

Α & Β επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά – Γαιιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

Δ2 

 

 

Γ 

 

 

41 – 50 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

 

1988 

 

 

11 – 15 

 

Μφληκε θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. Δμνκνίσζε 

2. Γηδαζθαιείν 

3. ΣΠΔ Α επηπέδνπ 

4. Αγγιηθά – Γαιιηθά 

5. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

5. Μεηαπηπρηαθφ: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο 

 

Δ3 

 

Γ 

 

31 – 40 

 

ΠΔ 

70 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

2004 

 

6 – 10 

Μφληκε κε 

Απφζπαζε ζε 

άιιν ζρνιείν 

1. ΣΠΔ Α επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

Δ4 

 

Γ 

 

41 – 50 

 

ΠΔ 

70 

 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

1988 

 

16 – 20 

Μφληκε κε 

ππεξαξηζκία 

θαη εξγάδνκαη 

ζε άιιν 

ζρνιείν 

1. Δμνκνίσζε 

2. Γηδαζθαιείν 

3. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

4. Αγγιηθά 

5. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

Δ5 

 

 

Α 

 

 

31 – 40 

 

 

ΠΔ 

71 

 

 

Π.Σ.Γ.Δ. Αηγαίνπ  

(Ρφδνο) 

 

 

1990 

 

 

16 – 20 

 

Μφληκνο θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. Γηδαζθαιείν 

2. ΣΠΔ Α επηπέδνπ 

3. Αγγιηθά 

4. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

5. Μεηαπηπρηαθφ: Master in Special Education 

(Manchester) 
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Δ6 

 

Α 

 

31 – 40 

 

ΠΔ 

70 

 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

2005 

 

6 – 10 

 

Μφληκνο κε 

Απφζπαζε ζε 

άιιν ζρνιείν 

 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά – Γεξκαληθά 

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

Δ7 

 

 

Γ 

 

 

51 – 60 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

Π.Σ.Γ.Δ. Αηγαίνπ 

(Ρφδνο) 

 

 

2003 

 

 

11 – 15 

 

Μφληκε θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

3. Πηπρίν: Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ – 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ & Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

 

Δ8 

 

 

Α 

 

 

41 – 50 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

Π.Σ.Γ.Δ. Κξήηεο 

(Ρέζπκλν) 

 

 

2000 

 

 

11 – 15 

Μφληκνο θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

 

Δ9 

 

 

Α 

 

 

31 – 40 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

Π.Σ.Γ.Δ. 

Αιεμαλδξνχπνιεο 

 

 

2004 

 

 

6 – 10 

Μφληκνο θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

Δ10 

 

 

Γ 

 

 

41 – 50 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία Μπηηιήλεο 

 

 

1983 

 

 

 

21 θαη άλσ 

Μφληκε θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. Δμνκνίσζε 

2. Γηδαζθαιείν 

3. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

4. Δπηκφξθσζε: Πηζηνπνίεζε Δηδηθήο Αγσγήο 

(γξαθή Braile) 

 

Δ11 

 

A 

 

41 – 50 

 

ΠE 

70 

 

Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία Αζήλαο 

 

1985 

 

21 θαη άλσ 

Μφληκνο θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

1. Δμνκνίσζε 

2. Γηδαζθαιείν 

3. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

4. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 
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ζέζε  

 

Δ12 

 

Α 

 

51 – 60 

 

ΠΔ 

70 

 

Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία Σξίπνιεο 

 

1985 

 

21 θαη άλσ 

Μφληκνο θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. Δμνκνίσζε 

2. Γηδαζθαιείν 

3. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

4. Πηπρίν: Π.Σ.Γ.Δ. Παηξψλ 

 

 

 

Δ13 

 

 

 

A 

 

 

 

41 – 50 

 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

 

Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία 

 

 

 

1984 

 

 

 

21 θαη άλσ 

 

 

Μφληκνο θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. Δμνκνίσζε 

2. Γηδαζθαιείν 

3. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

4. Αγγιηθά - Ηηαιηθά 

5. Πηπρίν: Π.Σ.Γ.Δ. Παηξψλ 

6. Μεηαπηπρηαθφ: Π.Σ.Γ.Δ.:  «Δθπαηδεπηηθή 

Πνιηηηθή & Γηνίθεζε» 

7. Γηδαθηνξηθφ: Π.Σ.Γ.Δ.: «Κνηλσληθφ 

Κεθάιαην & Πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ» 

8. Δπηκνξθσηήο ζην Μείδνλ Πξφγξακκα 

Δπηκφξθσζεο 

 

 

 

Δ14 

 

 

 

Γ 

 

 

 

41 – 50 

 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

 

Μαξάζιεηνο 

Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία 

 

 

 

1984 

 

 

 

21 θαη άλσ 

 

Μφληκε θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. Δμνκνίσζε 

2. Γηδαζθαιείν 

3. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

4. Αγγιηθά – Γαιιηθά 

5. Πηπρίν: Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Αζελψλ 

6. Μεηαπηπρηαθφ: EAΠ  «πνπδέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε» 

7. Μεηαπηπρηαθφ: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  

«Φχιν θαη Νέα Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα 

ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» 
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Δ15 

 

 

Γ 

  

 

41 – 50 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

 

1991 

 

 

16 – 20 

 

Μφληκε θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Γηδαζθαιείν 

3. Αγγιηθά – Γαιιηθά 

4. Μεηαπηπρηαθφ: Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή ζηηο 

Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο» 

 

 

Δ16 

 

 

Α 

 

 

41 – 50 

 

 

ΠΔ 

70 

 

 

Π.Σ.Γ.Δ. Θεζζαιίαο 

 

 

1995 

 

 

11 – 15 

 

Μφληκνο θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

Δ17 

 

Γ 

 

41 – 50 

 

ΠΔ 

70 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

1993 

 

11 – 15 

Μφληκε ζηε 

δηάζεζε ηνπ 

ΠΤΠΔ 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Γεξκαληθά 

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

Δ18 

 

Γ 

 

31 – 40 

 

ΠΔ 

70 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

2002 

 

11 – 15 

Μφληκε κε 

Απφζπαζε ζε 

άιιν ζρνιείν 

1. ΣΠΔ Α επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 

Δ19 

 

Γ 

 

31 – 40 

 

ΠΔ 

70 

Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ 

Αζελψλ 

 

2005 

 

6 – 10 

Μφληκε κε 

Απφζπαζε ζε 

άιιν ζρνιείν 

1. ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ 

2. Αγγιηθά, Γαιιηθά 

3. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

 

 



Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ζέζακε ηηο εξσηήζεηο κε βάζε ην 

δηακνξθσκέλν Πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο θαηά ηξφπν επζχ, μεθάζαξν θαη κε 

απεηιεηηθφ απνθεχγνληαο ηηο καθξνζθειείο θαη δηθνξνχκελεο εξσηήζεηο. 

Παξάιιεια, δεηνχζακε δηεπθξηλήζεηο ελψ πξνζπαζήζακε λα εμαιείςνπκε φιεο ηηο 

λχμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο λα απαληήζνπλ 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ζηελ πξνζπάζεηά καο λα είκαζηε ζεηηθά δηαθείκελνη θαη 

λα εληζρχζνπκε ηνλ εξσηψκελν απνθεχρζεθε ε ζχληαμε κεξνιεπηηθψλ εξσηήζεσλ  

(Robson, 2010:325-326).  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ήκαζηαλ πνιχ πξνζεθηηθνί ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζην ηφλν ηεο θσλήο θαη ζηηο αληηδξάζεηο καο θαηά ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ γηαηί δηαθνξεηηθά ζα επεξεάδακε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ην 

βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπο (Κπξηαδή, 1999:124). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, 

θαηαγξάθακε κε καγλεηφθσλν ελψ παξάιιεια ζεκεηψλακε ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ 

ηηο ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξσηψκελνπ, πξνθεηκέλνπ πηζαλφλ λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ νξζφηεξε εξκελεία ησλ απαληήζεσλ (Κπξηαδή, 1999:125). ην 

ηέινο ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, επραξηζηνχζακε ηνπο εξσηψκελνπο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ έξεπλα.    

Μεηά ηε καγλεηνθψλεζε αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ θείκελν 

πνπ ζπλνιηθά άγγημε ηηο 200 ζειίδεο. Γηαρεηξηζηήθακε έλα νγθψδεο πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ θαη ην επεμεξγαζηήθακε δίλνληαο έκθαζε αθελφο ζηελ αλάδεημε ηεο 

πιεξνθνξίαο σο πεξηερφκελν θαη αθεηέξνπ σο λφεκα έηζη φπσο (Ησζεθίδεο, 

2008:27) απνηππψλεηαη ζηε βησκέλε εκπεηξία, ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ην λφεκα ζε εκπεηξηθά πνηνηηθά δεδνκέλα 

αθνινχζεζε νκαδνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αλά ζεκαηηθφ άμνλα 

κε ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Ησζεθίδεο, 2008:123).  

 

6.3.5. Γπζθνιίεο, Πξνβιήκαηα θαη Πιενλεθηήκαηα 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί κηα κέζνδν εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα (Robson, 2010: 324) 

αθελφο σο πξνο ηελ πινπνίεζε, αθνχ ν ζπλεληεπθηήο νθείιεη ζε ειάρηζην ρξφλν λα 

απνθηήζεη πνιπάξηζκεο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, αθεηέξνπ σο πξνο ηε θάζε ηνπ 

 

153 



 154 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ν 

ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ε καγλεηνθψλεζε, ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηεμήρζεζαλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ 

κελψλ: Απξίιηνο, Μάηνο, Ηνχληνο.   

Χο πξνο ηνλ εξεπλεηή, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πξνυπνζέηεη απμεκέλα 

επηθνηλσληαθά πξνζφληα φπσο επαηζζεζία, γλήζην ελδηαθέξνλ θαη επειημία (Stewart 

& Cash, 1991, Kvale, 1996 νπ. αλαθ. ζην Ησζεθίδεο, 2008:113-114). Παξάιιεια, ην 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν είλαη θπξίαξρν αθνχ παξέρνληαη κφλν «θηιηξαξηζκέλεο» 

πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηηο απφςεηο ηνπ αηφκνπ πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε δεδνκέλνπ 

φηη ν εξεπλεηήο ζπλνςίδεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή αλαθνξά 

(Creswell, 2011:256) κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπηζηία 

ησλ απνηειεζκάησλ (Stewart & Cash, 1991, Kvale, 1996 νπ. αλαθ. ζην Ησζεθίδεο, 

2008:113-114). Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπλεληεχθηξηα πξνζπάζεζε λα είλαη θαιή 

αθξνάηξηα, λα ζπιιέμεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ρσξίο κεξνιεςία, λα καγλεηνθσλήζεη 

ηα αθξηβή ιφγηα πνπ εηπψζεθαλ, λα ζπιιάβεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο παξακέηξνπο θαη 

λα έρεη αλνηθηφ κπαιφ θαη θαιή κλήκε (Robson, 2010:199).  

Χο πξνο ηνπο εξσηψκελνπο, νη ζπλεληεχμεηο έρνπλ θάπνηνπο αξλεηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ν εξεπλεηήο νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα πξνζπαζεί λα 

μεπεξάζεη. Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξίεο κεραληζκψλ άκπλαο ηνπ εξσηψκελνπ φπσο ε 

θπγή, ε επγεληθή δηθαηνινγία, ε εθινγίθεπζε, κεραληζκνί πνπ απνδίδνπλ ζε άιινπο 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε ππαθνή, ε ηαχηηζε, ε απψζεζε (Φίιηαο, 1996: 

140). Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε εξεπλήηξηα πξνζπαζνχζε απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλέληεπμεο λα θαιιηεξγήζεη έλα θηιηθφ θιίκα αλάκεζα ζηελ ίδηα θαη ζην 

ππνθείκελν (Βαβνπξαλάθεο, 1986:57 νπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 

2008:6).  

O Kitwood (1977), παξάιιεια, ζεσξεί σο πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζπρλά ηελ 

πξνζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ λα δψζεη απαληήζεηο πνπ ζα είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο 

θαη επηζπκεηέο ζηνλ εξεπλεηή (νπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008:8 & 

Tuckman, 1972 νπ. αλαθ. ζην Cohen & Manion, 1994:389) κε απνηέιεζκα ηα 

δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ λα είλαη παξαπιαλεηηθά (Creswell, 2011:256). κσο, 

ζηε ζπλέληεπμε δελ ππάξρνπλ «ζσζηέο» θαη «ιαλζαζκέλεο» εξσηήζεηο αθνχ ζθνπφο 

ηνπ εξεπλεηή είλαη ε θαηαγξαθή ηεο αιήζεηαο ρσξίο απνζηέσζε ησλ απαληήζεσλ 
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(Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008:8), αλαθνξά ηελ νπνία μεθαζάξηδε ε 

ζπλεληεχθηξηα ζηα ππνθείκελα πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

Σν δήηεκα εμνπιηζκνχ εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο ελδέρεηαη λα απνηειέζεη έλα 

πξφβιεκα γηα απηφ ην ιφγν θαηαθχγακε ζε ςεθηαθή καγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ.  

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο σο κεζνδνινγία άληιεζεο δεδνκέλσλ 

είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008:113), φηη επηηξέπεη ζηελ εξεπλήηξηα λα 

αληιήζεη πιεξνθνξία ζε βάζνο ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ζηάζεσλ 

θαη αληηιήςεσλ, πξάγκα πνπ επηηεχρζεθε ζην παξφλ πφλεκα.    

Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζεηηθά ζηελ απάληεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ε 

επηζπκία ηνπ εξσηψκελνπ λα επεξεάζεη έζησ θαη έκκεζα ηελ έξεπλα θαη ε αλάγθε 

γηα επηθνηλσλία (Φίιηαο, 1996:141-142) αιιά θαη ε δηαθξηηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη 

ε επγέλεηά ηνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξνηά ησλ απαληήζεσλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

ζεβαζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ (Briggs, 1986 νπ. αλαθ. ζην 

Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008:7). Ζ ζπλεληεχθηξηα απφ ηελ αξρή ησλ εθάζηνηε 

ζπλεληεχμεσλ πξνζπάζεζε λα είλαη επγεληθή, νηθεία πξνθαηαβάιινληαο ζεηηθά ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν.   

Δλ θαηαθιείδη, ε ζπλέληεπμε καο επέηξεςε λα θαηαλνήζνπκε ζηάζεηο θαη 

αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή λα δνχκε κε ηα «κάηηα» ησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ (Ησζεθίδεο, 2008:113).    

 

6.3.6. Δγθπξόηεηα, αμηνπηζηία θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο 

χκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (1999:86) ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο κέηξεζεο 

ζπλήζσο νδεγεί ζε απνηειέζκαηα πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ 

θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ πνπ ε κέηξεζε επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη. Ζ δηαθνξά απηή 

αληηζηνηρεί ζην ζθάικα ηεο κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ πνιππνίθηινπο 

παξάγνληεο φπσο: ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηελ αζάθεηα ηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα ε πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ 

ππφ έξεπλα ραξαθηεξηζηηθνχ.  



 156 

Έλα εξγαιείν κέηξεζεο είλαη έγθπξν, φηαλ θαιχπηεη απνθιεηζηηθά ηε ζεσξεηηθή 

έλλνηα γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε. Ζ θνηλσληθή κέηξεζε είλαη ζπλήζσο έκκεζε 

κε απνηέιεζκα λα κελ εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε εγθπξφηεηά ηεο (Κπξηαδή, 1999:87).  

Απφ ηα είδε ηεο εγθπξφηεηαο, ε Κπξηαδή (1999) εζηηάδεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

«επηθαλεηαθήο εγθπξφηεηαο» (face validity) θαη αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ έλα 

εξγαιείν κέηξεζεο θαίλεηαη φηη κεηξά απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά. Ζ δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο είλαη ππνθεηκεληθή θαη αλαιακβάλεηαη απφ ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα πνπ είλαη εηδηθή ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο έξεπλαο. Ζ «εγθπξφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ» (content validity) αλαθέξεηαη φηαλ ην εξγαιείν κέηξεζεο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη, γηα απηφ ην 

ιφγν ε θάιπςε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Ζ δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν είλαη ππνθεηκεληθή θαη απαηηείηαη 

γλσκνδφηεζε πεξηζζφηεξσλ θξηηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αζθαιέζηεξε εθηίκεζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ (Κπξηαδή, 1999:88).       

H αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο εζηηάδεηαη ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ζε 

επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία θάησ απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Ζ 

απφθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ νδεγεί ζε ζθάικα ηεο 

κέηξεζεο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο (Κπξηαδή, 1999:86).   

Οη Hammersley & Atkinson (1995 νπ. αλαθ. ζην Mason, 2003:370) ζεσξνχλ φηη ε 

πνηνηηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζαλ κηα αλαζηνραζηηθή πξαθηηθή. Ζ Mason 

(2003) ππνζηεξίδεη φηη ν εξεπλεηήο σο ζθεπηφκελνο θαη αλαζηνραδφκελνο ζα πξέπεη 

λα εληνπίδεη θαη λα επηιχεη δχζθνια εξσηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγψληαο κε ζπλεηδεηφηεηα θαη ελδνζθνπηθφ ηξφπν γηα θάζε 

απφθαζε πνπ ιακβάλεη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο αθελφο 

ηνλίδεηαη ν απηνέιεγρνο δεδνκέλνπ φηη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

δνκείηαη απφ απνθάζεηο θαη δξάζεηο ηνπ εξεπλεηή πνπ ιακβάλνπλ ππφςε θάζε θνξά 

ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε ησλ πξνζρεδηαζκέλσλ κνληέισλ 

φπσο γίλεηαη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο φπνπ νη εξεπλεηέο έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε 

ζε πξνζρεδηαζκέλεο πξαθηηθέο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο παξαπάλσ ζπιινγηζκφο 

έρεη σο απνηέιεζκα ν εξεπλεηήο λα πξέπεη λα ζθεθηεί γξήγνξα, άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα παίξλεη ινγηθέο απνθάζεηο κεηά απφ πιεξνθφξεζε ψζηε λα 
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ζπλζέηεη κηα ζπλεπή, ηζρπξή θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

(Mason, 2003, ζει. 371-372).   

Ζ ζπλέληεπμε σο κηα «πξφζσπν κε πξφζσπν» κέζνδνο παξαγσγήο δεδνκέλσλ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εδξαηψλεη ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηνλ εξεπλεηή θαη ζηνλ εξσηψκελν ελψ πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο (Finch, 1984 νπ. αλαθ. ζην 

Mason, 2003:374). Οη εξεπλεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο κε ιεπηνκεξή ζθέςε επεηδή δελ έρνπλ ηελ «θάιπςε» πίζσ απφ 

αλψλπκεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απνπξνζσπνπνηεκέλα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε ηδησηηθφηεηα δελ 

έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηπρφλ απνθαιχςεηο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ άκεζα 

εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη φισλ εθείλσλ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αθνξνχλ νη 

γεληθεχζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ (Homan, 1991, Miles & Huberman, 1994 νπ. 

αλαθ. ζην Mason, 2003:378-379).    

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα εγγπεκέλε γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο κνηξάδνληαη 

κε ηνλ εξεπλεηή ζηνηρεία απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή πνπ δελ ζα δεκνζηνπνηνχζαλ  

επψλπκα. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα βνεζνχλ ζηελ 

άληιεζε νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπλεπψο ε εγγχεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο δελ έρνπλ κφλν εζηθή δηάζηαζε αιιά επεξεάδνπλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Ησζεθίδεο, 2008:278).  

Σν δήηεκα ηεο πιεξνθνξεκέλεο ζπλαίλεζεο (informed consent) απνηειεί έλα απφ 

ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. ρεηίδεηαη κε ηε δηάζεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, κε ηηο κεζφδνπο ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη κε ηηο 

ρξήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Με βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, δεηείηαη ε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζπλαίλεζε δίδεηαη γξαπηψο θαη 

δεκηνπξγνχληαη ππνρξεψζεηο ζηνλ εξεπλεηή αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν 

εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί πιήξε πξφζβαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
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εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Ησζεθίδεο, 2008:278-

279).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7:  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

7.1. Πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ αλά εξεπλεηηθό άμνλα – Παξνπζίαζή 

ηνπο  

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν εκπεηξηθφ πιηθφ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ απνκαγλεηνθσλήζεθε, θαηαγξάθεθε ιεπηνκεξψο, θσδηθνπνηήζεθε 

θαη ηαμηλνκήζεθε αλά εξψηεζε. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζεκαηηθνί άμνλεο ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο. Κάζε 

ζεκαηηθφο άμνλαο ρσξίζηεθε ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη νκαδνπνηήζεθαλ 

νη εξσηήζεηο αλά ζέκα.  

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή αλάιπζε, αθελφο αλαδεηθλχεηαη ην βίσκα θαη ε 

εκπεηξία ησλ ππνθεηκέλσλ θαη αθεηέξνπ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλνπ φηη ζπγθξίλνληαη φιεο νη απαληήζεηο αλά εξψηεκα 

ηαπηφρξνλα.    

 

7.2. ΑΞΟΝΑ Α: Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο 

ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο. 

 

7.2.1. Αλάδεημε ησλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο (εξ.1).  

Ζ πξψηε εηζαγσγηθή εξψηεζε
125

 αθνξά ηελ θαηαγξαθή θάπνηνπ δηνηθεηηθνχ 

κέηξνπ φπσο: κεδεληθέο πξνζιήςεηο, ιίγεο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο, ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο, ππνβηβαζκνί θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ, ελδερνκέλσο, 

έρνπλ ππνζηεί ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

εμνηθνλφκεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ πνπ αζθεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

                                                 
125

 εκεηψλεηαη φηη νη βνεζεηηθέο εξσηήζεηο 2 θαη 3 δελ ηέζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηνπο 

εξσηψκελνπο επεηδή φια ηα ππνθείκελα απάληεζαλ ηελ πξψηε εξψηεζε.  
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 Ζ θπξίαξρε ηάζε δείρλεη φηη φια ηα ππνθείκελα έρνπλ ππνζηεί θάπνην απφ ηα 

παξαπάλσ δηνηθεηηθά κέηξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εθηφο απφ κία εθπαηδεπηηθφ απφ ην 

ζπλνιηθφ δείγκα πνπ αλαθέξεη φηη δελ ηελ έρεη επεξεάζεη θαλέλα κέηξν.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

«Πξνζσπηθά δελ έρσ βηψζεη νχηε ην ζεηηθφ, νχηε ην αξλεηηθφ απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο (…) Δίλαη κηθξή ε κείσζε ηνπ κηζζνχ κνπ πνπ έρσ ζε απηά ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο κνπ. Δίκαη ζην  βαζκφ Β2 θαη έρσ 28 ρξφληα θαη 5 κήλεο» (Δ14).  

 

 Σα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ππνζηεί νη εθπαηδεπηηθνί είλαη: 

 Μηζζνινγηθή κείσζε ησλ ηδίσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 Τπνβηβαζκφο, ζπγρσλεχζεηο, θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

 Λίγεο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο εληφο θαη εθηφο λνκνχ.  

 Γπζθνιία απφθηεζεο νξγαληθήο ζέζεο.   

 Κηλεηηθφηεηα εληφο λνκνχ ιφγσ ππεξαξηζκίαο ή ιφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ ή ιφγσ ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ.  

 Απφζπξζε ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.  

Αλαιπηηθά: 

  

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη φηη έρεη πιεγεί κηζζνινγηθά  

(Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19) αλ θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθά ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα:   

 Δθπαηδεπηηθνί κε 11-15 ρξφληα ππεξεζίαο έρνπλ ππνζηεί κεγάιε 

κηζζνινγηθή κείσζε. 

«Σν κηζζνινγηθφ έρεη ππνηηκεζεί πάξα πνιχ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα θπξίσο. ίγνπξα 

έρεη επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή κνπ θαηάζηαζε αθνχ είλαη πεξίπνπ θαηά 400 επξψ πην 

θάησ» (Δ19). 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία βξίζθνληαη νη Δ7, Δ8, Δ16, Δ17, Δ18. 

 Δθπαηδεπηηθνί κε 16-20 ρξφληα ππεξεζίαο.  



 161 

«(…) έρσ δερηεί κεγάιε κείσζε ηνπ κηζζνχ κνπ» (Δ15). 

 Δθπαηδεπηηθνί πάλσ απφ 21 ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε.  

«(…) Σν βαζηθφ ινηπφλ δηνηθεηηθφ κέηξν, ην νπνίν ε… έρεη θέξεη ζπλέπεηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε κείσζε ηνπ κηζζνχ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (…)» (Δ13),  

Με απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζπκθσλνχλ νη Δ10, Δ11, Δ12. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί Δ10 θαη Δ11 ζεσξνχλ φηη ε κείσζε ηνπ κηζζνχ είλαη 

ην κφλν κέηξν ηεο δηνίθεζεο πνπ ηνπο έρεη πιήμεη ιφγσ ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο πνπ 

έρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε (πάλσ απφ 23 ρξφληα). 

 ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε κείσζε ηνπ κηζζνχ αλαθέξνληαη:  

 Ζ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο.  

«Με έρεη ζίμεη απίζηεπηα γηαηί πηάζηεθα κε ηελ θαηεγνξία θάησ απφ 10 ρξφληα φηαλ 

έγηλαλ νη κεηψζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο κνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ» (Δ18).  

Σελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε αζπάδνληαη νη Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ15, 

Δ16, Δ17, Δ18, Δ19.  

 Ζ κεησκέλε δπλαηφηεηα επηκφξθσζήο ηνπο.  

«(...) Αλαθνξηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο κεηψζεηο έρνπλ πιήμεη ηνπο πάληεο, (…) θαη 

απηφ έρεη επηθέξεη άζρεκεο ζπλέπεηεο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο αιιά ζηελ 

πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζήο καο. Γελ κπνξνχκε λα επηκνξθσζνχκε, δελ κπνξνχκε λα 

κεηαθηλεζνχκε (…)» (Δ15).  

 

 Τπνβηβαζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιφγσ κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ θαη νη επηπηψζεηο πνπ ελέρνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

«(…) Σα ηειεπηαία ρξφληα, βέβαηα, ιεηηνπξγνχζε σο δηζέζην ιεηηνπξγηθά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν αιιά ππνβηβάζηεθε απφ ηξηζέζην ζε δηζέζην θαη επίζεκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο ράλεη ηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε» (Δ8), 

«(…) πξηλ κηα εβδνκάδα ην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ ππνβηβάζηεθε θαηά δχν νξγαληθέο 

ζέζεηο (…) ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθέο 

ππεξαξηζκίεο. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην γεγνλφο απηφ αληηκεησπηδφηαλε κε ηελ 

ξχζκηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππεξαξηζκηψλ. Πξνθαλψο, θέηνο, ιφγσ ηεο αλάγθεο λα 
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εμνηθνλνκεζνχλ δάζθαινη, πξνρψξεζαλ ζε ππνβηβαζκφ, άξα θαηάξγεζε δχν 

νξγαληθψλ ζέζεσλ. Πξνηάζεθε ζε επίπεδν δηεχζπλζεο Αξγνιίδαο, Πεξηθεξεηαθά θαη 

ζηε ζπλέρεηα έγηλε απνδεθηφ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ελψ είρε πξνηαζεί 

ππνβηβαζκφο κηαο νξγαληθήο, ηειηθά ην Τπνπξγείν Παηδείαο ππνβίβαζε ην ζρνιείν θαηά 

δχν νξγαληθέο. Πξνθαλψο κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλε ην ίδην ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ζην «my school» (Δ15).  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ16 πξνέξρεηαη απφ κνλνζέζην ζρνιείν πνπ ζπγρσλεχηεθε:  

«(…) πήγα ζε έλα πεληαζέζην ζρνιείν αιιά ηψξα ππεξεηψ ζε έλα δσδεθαζέζην 

ζρνιείν, ΔΑΔΠ. Γελ πήγα ζε ζρνιείν ηεο επξχηεξεο φκνξεο νκάδαο ζηελ νπνία 

ζπγρσλεχηεθε ην ζρνιείν κε δηθή κνπ επηινγή γηαηί θξίζεθα ππεξάξηζκνο, ήκνπλ 

πξψηνο ζηα κφξηα θαη είρα ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο».  

 

 Έκκεζε ζπλέπεηα ησλ ππνβηβαζκψλ, ζπγρσλεχζεσλ, θαηαξγήζεσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ είλαη ε δπζθνιία απφθηεζεο νξγαληθήο ζέζεο. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ17 ήιζε ζηελ Αξγνιίδα πξηλ απφ 8 ρξφληα θαη πήξε νξγαληθή 

αιιά ππεξέηεζε κε απφζπαζε ζηε Γεξκαλία γηα 3 ρξφληα κε απνηέιεζκα λα ράζεη 

ηελ νξγαληθή ηεο ζέζε θαη βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ εδψ θαη 4 ρξφληα:  

«(…) Δδψ θαη 4 ρξφληα πνπ έρσ επηζηξέςεη δελ έρσ θαηαθέξεη λα πάξσ νξγαληθή 

γηαηί ιφγσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ κεηψζεθαλ πάξα πνιχ νη ζέζεηο κε απνηέιεζκα απφ ηα 

ζρνιεία πνπ έθιεηζαλ, νη ζπλάδειθνη λα πξνεγεζνχλ γηαηί θξίζεθαλ σο ππεξάξηζκνη 

θαη έηζη δελ κπφξεζα λα πάξσ κία ζέζε ηεο επηζπκίαο κνπ».  

 

 Διάρηζηεο απνζπάζεηο θαη κεηαζέζεηο απφ λνκφ ζε λνκφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θέηνο κε απνηέιεζκα λα κεηαθηλεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί καθξηά απφ ηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπο θαη λα ρσξηζηνχλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο αθνχ δελ ππνινγίζηεθε ην 

θξηηήξην ηεο ζπλππεξέηεζεο.  

Δηδηθφηεξα, ε εθπαηδεπηηθφο Δ2 ήιζε ζηελ Αξγνιίδα απφ ην λνκφ εξξψλ, ε 

νηθνγέλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δ6 δεη ζηελ Αραΐα θαη αλαθέξεη:  

«Ζ ζχδπγφο κνπ είλαη θαη απηή ζπλάδειθνο ζε άιιν λνκφ, ζηελ Αραΐα, ε νπνία δελ 

θαηάθεξε λα πάξεη νχηε κεηάζεζε, νχηε απφζπαζε ζην λνκφ ηνλ νπνίν εξγάδνκαη, 



 163 

επνκέλσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν βίσζα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή εμνηθνλφκεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο» (Δ6), 

ελψ ν εθπαηδεπηηθφο Δ9 πνπ ήιζε απφ ηελ Πξέβεδα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Ζ γπλαίθα κνπ θαη ην παηδί κνπ βξίζθνληαη ζηελ Πξέβεδα θαη εγψ ζηελ Αξγνιίδα 

(…) καο έρνπλ έλαο ζηε δχζε θαη ν άιινο ζηελ αλαηνιή θπξηνιεθηηθά».  

 

 Διάρηζηεο απνζπάζεηο εληφο λνκνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ππεξεηήζνπλ θνληηλφηεξα ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Αλ θαη ηειηθά 

θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί έιαβαλ ηελ απφζπαζε ζηα κέζα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην 

γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιά πξνβιήκαηα ηφζν ζηνπο 

καζεηέο φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί Δ1, Δ6, Δ18, Δ19 δεηνχλ απφζπαζε ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα απφ 

ην ζρνιείν ζην νπνίν δηαηεξνχλ ηελ νξγαληθή ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

ζρνιεία ηα νπνία ππεξεηνχλ απέρνπλ 90 – 100 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:  

«Ξεθίλεζα ζηελ νξγαληθή κνπ, ε απφζπαζε βγήθε ζηα κέζα ηεο ρξνληάο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα αλαηαξαρή ζην ζρνιείν, ζηα παηδηά, ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

ζε κέλα» (Δ1),  

«(…) φηη ε νξγαληθή κνπ ζέζε είλαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν ζπκθεξφλησλ κνπ. Δηδηθά 

ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε αλάγθαδε λα κεηαθηλνχκαη κηάκηζε ψξα 

ηνπιάρηζηνλ, απφ ην ζπίηη κνπ γηα λα πάσ ζηε δνπιεία κνπ θαη αληίζηξνθα. Αξρέο 

Γεθέκβξε θαηάθεξα θαη απνζπάζηεθα ιίγν θνληηλφηεξα ζην ηφπν ζπκθεξφλησλ κνπ» 

(Δ6), 

 «(…) Απφ ην 2010 κε ηνλ λφκν ηεο Γηακαληνπνχινπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ε 

ζέζε ζνπ γηα λα πάξεηο απφζπαζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ησλ κεησκέλσλ 

πξνζιήςεσλ, ηα πξάγκαηα δπζθφιεςαλ πνιχ. Σψξα πιένλ γπξίζακε ζηελ αξρή θαη 

αθφκε ρεηξφηεξα γηαηί ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ, δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα αλ δελ 

πάξεηο θαη γηαηί ε πνιηηηθή είλαη ζθιεξή ηεο θπβέξλεζεο…Σψξα, φκσο, δελ είκαη κφλε 

κνπ, εμαξηψληαη θαη άιια άηνκα απφ εκέλα, ε νηθνγέλεηά κνπ είκαη ζε πνιχ αγρψδεο 

θαηάζηαζε» (Δ18),    
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«Δγψ θέηνο έρσ πάξεη απφζπαζε πην θνληά ζην ρψξν θαηνηθίαο κνπ θαη δηακνλήο 

κνπ. Ζ νξγαληθή κνπ είλαη γχξσ ζηα 90 ρηιηφκεηξα καθξηά 180  πήγαηλε-έια. Δ… θέηνο 

πήξα απφζπαζε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είκαη ζε εηδηθή θαηεγνξία» (Δ19).   

 

 Κηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ λνκνχ:   

 είηε ζε πεξηπηψζεηο αλαγθαζηηθήο κε εζειεκέλεο κεηαθίλεζεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρνιείν πνπ ππεξεηνχζε νξγαληθά ιφγσ ππεξαξηζκίαο,  

«Έρσ νξγαληθή πνπ ηελ ππεξέηεζα πέξζη έλα ρξφλν, θέηνο ρξεηάζηεθε κε 

ππεξαξηζκία λα βξεζψ ζε άιιν ρψξν ζρνιείνπ απείρε κφλν 8 ρηιηφκεηξα πνπ ήηαλ κηα 

αλαζηάησζε» (E3), (Δ4), 

 είηε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ,  

«Ζ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο πήξε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ιφγσ ηνπ φηη 

δελ ππήξρε πξνζσπηθφ ζην εηδηθφ ζρνιείν θαη καο πήγαλ εθεί γηα 3 κήλεο. Ήηαλ ζα 

έιεγα νδπλεξή θαηάζηαζε γηαηί ήκαζηαλ εθηφο ζέζεο, ζ‟ έλα  πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ 

έρνπκε επηιέμεη λα είκαζηε!» (Δ5), 

  είηε ιφγσ ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρνιεία.  

«Ζ νξγαληθή κνπ είλαη ζην Άξγνο, φπνπ θξίζεθα ππεξάξηζκε, επέζηξεςα απφ άδεηα 

αλαηξνθήο ηέιε Ννεκβξίνπ θαη ε ππεξεζία κε ηνπνζέηεζε ζε 4 ζρνιεία γηα λα θάλσ ην 

κάζεκα ηεο Μνπζηθήο. (…). Δίκαη ζε 4 δηαθνξεηηθά ζρνιεία. 2 ζπζηεγαδφκελα κέζα 

ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο θαη 2 ζε ρσξηά πεξηθεξεηαθά, ην καθξχηεξν απέρεη 4 ρηιηφκεηξα» 

(Δ3). 

Οη Δ1 θαη Δ18 ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρνιεία.  

 

Αλαθνξηθά κε ηα κέηξα ηεο δηνίθεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αλαθέξνληαη:  

 Οη νηθνλνκηθέο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ πιήμεη ηα ζρνιεία.   

 «(…) ε κείσζε ησλ δαπαλψλ έρεη θάλεη θαθφ θαη ζηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα (…) 

απνηέιεζκα ηεο θαθήο θαηάζηαζεο είλαη φηη ε ζρνιηθή κνλάδα ππνθέξεη απφ έιιεηςε 

ραξηηνχ, κειαληνχ, ραιάεη ην θσηνηππηθφ θαη γηα κηα εβδνκάδα δελ έρνπκε θσηνηππηθφ, 

δελ κπνξνχκε λα ην αληηθαηαζηήζνπκε άξα δεκηνπξγεί θαη εκπφδην ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο» (Δ12).  
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 Ζ απφζπξζε ηνπ ππεχζπλνπ νινήκεξνπ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΑΔΠ.  

«(…) Ζ δηνίθεζε δειαδή κε κία εγθχθιην, ε νπνία ήξζε κία κέξα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απέζπξε ηνπο ΠΔ 70 απφ ην νινήκεξν ηκήκα θαη φξηζε φηη ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κφλν κε ηα πεξηζζεχκαηα ησλ σξψλ ησλ εηδηθνηήησλ, ρσξίο ηελ 

παξνπζία ησλ ΠΔ 70 (…) πνπ ζεκαίλεη δειαδή φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, 

ζαθέζηαηα πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο» (Δ13). 

 

7.2.2. Δπηπηώζεηο ζηα ππνθείκελα ηόζν ζε πξνζσπηθό όζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθό επίπεδν ησλ ππνβηβαζκώλ, ζπγρσλεύζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ. (εξ.4)  

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα 

γίλεηαη αληηιεπηφο ν ηξφπνο πνπ βηψλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή ζηξαηεγηθή 

θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα 

ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν.  

 

 Οη ππνβηβαζκνί, θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, αβεβαηφηεηαο, άγρνπο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα:  

«(…) Δίκαζηε ζε αβεβαηφηεηα γεληθά νη πεξηζζφηεξνη» (Δ2), 

«ίγνπξα κε αγρψλεη γηα ην πψο ζα είλαη ην κέιινλ θαη ζε πνηα ζέζε ζα βξεζψ» 

(Δ3),  

«(…) αηζζάλνκαη κία θνβεξή απεηιή» (Δ4), 

«(…) κε θέξλεη ζε κία θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο γηα ην κέιινλ» (Δ7), 

«Πξνζσπηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα δνχκε κέζα ζηελ αλαζθάιεηα. Πξνζσπηθά κε 

αγρψλεη» (Δ15).  

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ κέηξν ζίγεη άκεζα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

εθπαηδεπηηθνχο: 
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 είηε ιφγσ δπζθνιίαο απφθηεζεο κηαο νξγαληθήο ζέζεο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ,  

«Πξνζσπηθά δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πεξίπησζή κνπ γηαηί απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα ππάξρνπλ φιν θαη ιηγφηεξεο ζέζεηο, ππάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξα κφξηα απφ κέλα θαη δεηνχλ κεηάζεζε ζε πην θεληξηθέο κνλάδεο, ζρνιηθέο 

κνλάδεο, κε απνηέιεζκα εγψ κε ιηγφηεξα κφξηα θαη ρσξίο θξηηήξηα νηθνγελεηαθά θαη ηα 

ινηπά, λα κείλσ πάιη εθηφο νξγαληθήο» (Δ17),  

 είηε ιφγσ δπζθνιίαο απφθηεζεο κηαο νξγαληθήο ζέζεο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δεηνχλ κεηάζεζε ζε ζρνιείν θνληηλφηεξα ζηνλ ηφπν δηακνλήο 

ηνπο,  

«(…) δελ έρσ θαηαθέξεη λα πάξσ ηελ νξγαληθή κνπ απφ ην ζρνιείν πνπ είκαη, πνπ 

βξίζθεηαη ζε κηα απφζηαζε αξθεηά κεγάιε (…) κε άζρεκν, θαθνηξάραιν δξφκν κε 

δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξείο λα πεγαηλνέξρεζαη θάζε κέξα κε απνηέιεζκα κε 

φιεο απηέο ηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ γίλνληαη θαη δελ αλνίγνπλ νη ζέζεηο γηα λα κπνξέζσ λα 

πάξσ κία κεηάζεζε γηα λα βξίζθνκαη θάπνπ θνληά θαη απφ ηελ άιιε, πξνζσπηθά, κε 

δπζθνιεχνπλ πάξα πνιχ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ (….) φηη, ίζσο, αλαγθαζηψ (…) λα είκαη 

καθξηά κε απνηέιεζκα θαη νηθνλνκηθά λα κελ είλαη εθηθηφ θαη ζα πξέπεη λα ζηεξείηαη ε 

νηθνγέλεηά κνπ γηαηί ηα κηζά ρξήκαηα ηνπ κηζζνχ κνπ, αλ θαηαιήμσ λα είκαη ζηελ 

νξγαληθή κνπ ζα πεγαίλνπλ ζηε βελδίλε, ζηε κεηαθίλεζε» (Δ18),  

«(…) αλ ε θπβέξλεζε επαλαιάβεη απηφ ην λέν θχθιν ππνβηβαζκψλ, ζπγρσλεχζεσλ, 

θαηαξγήζεσλ ζρνιείσλ ηελ επφκελε ρξνληά ζίγνπξα ζα επεξεάζεη φιν ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θιάδν. Αθνχ ζα κεησζνχλ ζέζεηο ε... ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα είλαη πνιχ δχζθνια ηα 

πξάγκαηα (…) κνπ πεξηνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ δπλαηφηεηα λα έξζσ κε θάπνηα 

κεηάζεζε ή αιιηψο αο ην πνχκε εζσηεξηθή βειηίσζε, ζην ηφπν δηακνλήο κνπ» (Δ19), 

 είηε ιφγσ απψιεηαο ηεο νξγαληθήο ζέζεο ζε πεξίπησζε λένπ 

ππνβηβαζκνχ, ζπγρψλεπζεο, θαηάξγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

« (…) ζεκαίλεη φηη είκαη ε επφκελε, γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Δ… κέζσ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπκε, γλσξίδνπκε φηη ην ζχζηεκα φπνπ ν δηεπζπληήο λνκνχ 

πξφηεηλε θαη ην Τπνπξγείν έθαλε απνδεθηφ, δελ ζα ηζρχζεη απφ ηελ επφκελε ζρνιηθή 

ρξνληά. Αθνχγεηαη φηη ην Τπνπξγείν ζα ιεηηνπξγήζεη θεληξηθά παίξλνληαο ζηνηρεία απφ 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ ην «my school», άξα ζα πξνηαζνχλ θεληξηθά νη ππνβηβαζκνί, νη 

ζπγρσλεχζεηο, νη θαηαξγήζεηο γηα ηελ επφκελε ρξνληά» (Δ15).   
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 Πέξα απφ ηεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζίγνληαη άκεζα, πνιινί είλαη εθείλνη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζίγνληαη έκκεζα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ζε πεξίπησζε 

ππνβηβαζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηνχλ:  

 

 ιφγσ απψιεηαο ηεο νξγαληθήο ζέζεο,  

 «Σν ζρνιείν πνπ έρσ νξγαληθή ζέζε είλαη ηεηξαζέζην θαη ζε πεξίπησζε 

ππνβηβαζκνχ ζα ράζσ ηελ νξγαληθή κνπ ζέζε, ρσξίο λα μέξσ ηη ζα ζπκβεί κεηά» (Δ2), 

 ιφγσ ππεξαξηζκίαο, 

«(…) δελ μέξσ ζε πνηα ζέζε ζα βξεζψ απφ ηελ κηα ζηηγκή πνπ είκαη ππεξάξηζκε 

ζην ζρνιείν πνπ έρσ νξγαληθή ηψξα» (Δ3), 

«(…) ελψ δνπιεχσ 19 ρξφληα θαη έρσ απνθηήζεη κία νξγαληθή, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα βξίζθνκαη ζηνλ αέξα. Ήδε θάλεθε θέηνο κε ηελ ππεξαξηζκία (...)» 

(Δ4), 

 ιφγσ κεηαθίλεζεο.  

 «(…) ην ιηγφηεξν είλαη φηη θηλδπλεχσ λα βξεζψ ζ‟ άιιν ζρνιείν θαη ην ρεηξφηεξν 

είλαη απιά λα ράζσ ηελ δνπιεηά κνπ, λα γίλνπλ ζπγρσλεχζεηο, λα θαηαξγεζεί ε 

νξγαληθή κνπ ζέζε θαη λα κείλσ ρσξίο δνπιεηά» (Δ5),  

«Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα αλαγθαζηψ λα κεηαηεζψ ζε έλα άιιν ζρνιείν ζε πεξίπησζε 

πνπ ππνβηβαζηεί ή ζπγρσλεπηεί ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρσ νξγαληθή ζέζε ή ζην 

ρεηξφηεξν ζελάξην ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν νξγαληθφ ή ιεηηνπξγηθφ 

θελφ λα κε ηνπνζεηήζνπλ ζ‟ έλα θνληηλφηεξν λνκφ» (Δ6), 

«Πξνζσπηθά, δελ έρεη επίπησζε απηή ηε ζηηγκή ζε κέλα, απηή ηε ζηηγκή πνπ 

ζπδεηάκε δελ μέξνπκε ζην κέιινλ. Με ηηο ζπγρσλεχζεηο θφβνληαη ζέζεηο, κεηψλνληαη 

νξγαληθέο θαη δελ μέξεη θαλείο ηη ζα ζπκβεί…δελ μέξεη θαλείο ζην κέιινλ πνηνο 

ζπλάδειθνο ζα θηλδπλεχζεη θαη πνηνο ζα βξεζεί ζηνλ αέξα. Καη απηά πνπ αθνχκε γηα 

κεηαθηλήζεηο εληφο λνκνχ θαη εθηφο λνκνχ γηα ηνπο πην λένπο θαη αξγφηεξα γηα εκάο 

ηνπο πην παιηνχο» (Δ16).  

 Αληίζεηα, ην κέηξν ηεο δηνίθεζεο ησλ ππνβηβαζκψλ, ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

ησλ θαηαξγήζεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδεη 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ: 
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 είηε έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζε κεγάια δσδεθαζέζηα ζρνιεία (Δ1),  

 είηε έρνπλ πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε – πάλσ απφ 20 – 

κε απνηέιεζκα λα έρνπλ θαηνρπξψζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζε πνιπζέζηεο θεληξηθέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο.  

«Πξνζσπηθά δελ ζα κε επεξέαδε λα ππνβηβαζηεί ή λα ζπγρσλεπηεί θάπνην ζρνιείν, 

ην δηθφ κνπ δελ κπνξεί λα ζπγρσλεπηεί. Απηφ γηαηί έρσ πάξα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο 

ζην ζρνιείν άξα δελ κπνξψ λα θχγσ απφ απηφ αιιά ζίγνπξα πάξα πνιινί ζπλάδειθνη 

ζα κείλνπλ ζηνλ αέξα θαη απηφ είλαη πάξα πνιχ θαθφ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο» (Δ10). 

Σε ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελζηεξλίδνληαη νη Δ11, Δ12, Δ13, Δ14. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζε επαγγεικαηηθφ ηνκέα, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί είηε ζίγνληαη άκεζα, είηε έκκεζα, είηε δελ ζίγνληαη θαζφινπ, 

αλαθέξνληαη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ππνβηβαζκψλ ηνλίδνληαο: 

 

 Γπζαλάινγε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε πνπ ηειηθά 

νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηεο παηδείαο.  

«(…) Οη ζπγρσλεχζεηο δειαδή πεξηζζφηεξν γηα κέλα είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο 

παηδείαο. Γηαηί κε 30 παηδηά κέζα ζηελ ηάμε δελ ζα κπνξείο λα θάλεηο κάζεκα φηαλ 

ζπγρσλεχεη θαη άιιν ηα ζρνιεία» (Δ7),  

«(…) νη ζπγρσλεχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζηελ ζπζζψξεπζε καζεηψλ, θπξίσο ζηα 

κεγάια θέληξα θαη ζηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ πνπ ζα έρνπλ ηκήκαηα κε πνιχ κεγάιν 

αξηζκφ καζεηψλ. Δπεηδή γλσξίδνπκε πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο καζεηψλ ζηε 

δνπιεηά πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, ηδηαίηεξα ζηηο δηθέο καο ζπλζήθεο, ηηο 

θηηξηαθέο, ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ πζηεξνχκε ζαθέζηαηα απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Απηή 

ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ ζα θέξεη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Δ13),  

«(…) Δ... απφ εθεί θαη πέξα ζπγρσλεχνληαο θάπνηα ζρνιεία ή θαηαξγψληαο ηα 

ζεκαίλεη φηη θαη πνιιά παηδηά ζα έξζνπλε ζηηο ηάμεηο, δειαδή απφ  20 παηδία ζα γίλνπλ 

27, 28, ίζσο θαη 30. Απηφ δελ ζα έρεη θαη πνιχ θαιφ απνηέιεζκα ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν» (Δ10).  
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ηελ ππνβάζκηζε ηεο παηδείαο κέζα απφ ηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηελ ηάμε αλαθέξνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί Δ16, Δ17, Δ19.   

 Γπζθνιία απφθηεζεο κηαο επηζπκεηήο νξγαληθήο. 

 «ζν ζπγρσλεχνληαη ζρνιεία, φζν θαηαξγνχληαη ζρνιεία, φζν ππνβηβάδνληαη,  

κεηψλνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο κε απνηέιεζκα δχζθνια ζα κπνξέζεη θάπνηνο λα πηάζεη 

κηα νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν πνπ επηζπκεί» (Δ8). 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζπκθσλνχλ νη Δ4, Δ17, Δ18.  

 Γπζθνιία κεηάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζην λνκφ. 

«(…) πσο θαη γηα πάξα πνιινχο ζπλαδέιθνπο ζα είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν πιένλ 

λα πηάζνπλ ην λνκφ» (Δ8). 

 Απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο.  

«Πνιινί ζπλάδειθνη ζα ράζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, ζέζεηο εξγαζίαο», (Δ9) (Δ16).  

 Κηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ εληφο θαη εθηφο λνκνχ. 

«(…) Με ηελ απψιεηα ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ δεκηνπξγείηαη κηα άζρεκε 

ςπρνινγηθή πίεζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο, πηζαλφλ απηνί νη ζπλάδειθνη λα κελ κπνξέζνπλ 

λα βξνπλ ζέζε ζην ίδην λνκφ θαη λα αλαγθαζηνχλ λα θχγνπλ εθηφο λνκνχ, πξάγκα ην 

νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη ζηνπο ίδηνπο κεγάιν πξφβιεκα αιιά δεκηνπξγεί θαη κεγάιε 

αλαζηάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δηφηη εληζρχεη ηελ αλαζθάιεηα ζε ζρέζε κε ην 

εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ» (Δ12),   

«(…) Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα αλαγθαζηψ λα κεηαηεζψ ζε έλα άιιν ζρνιείν ζε 

πεξίπησζε πνπ ππνβηβαζηεί ή ζπγρσλεπηεί ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρσ νξγαληθή ζέζε ή 

ζην ρεηξφηεξν ζελάξην ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε, δηαζέζηκν νξγαληθφ ή 

ιεηηνπξγηθφ θελφ λα κε ηνπνζεηήζνπλ ζ‟ έλα θνληηλφηεξν λνκφ» (Δ6),  (Δ16).   

 Κίλδπλνο απφιπζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

 «(…) ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα απνιπζνχλ πνιινί ζπλάδειθνη» (Δ9).  

 Αλ θαη ε επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζπκθσλεί κε ηηο 

θαηαξγήζεηο, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηνπο ππνβηβαζκνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ν αληίινγνο φπνπ ην ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ κέηξν 

γίλεηαη απνδεθηφ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην καζεηηθφ δπλακηθφ είλαη ειάρηζην. 
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«Οη ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιείσλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαίεο φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη ηφζν κηθξφο πνπ δελ δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε θαη ηε 

ζπλέρηζε ηνπ ζρνιείνπ. ηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη κνλνςήθηνο» (Δ12).   

 

 7.2.3. Δπηπηώζεηο ζηα ππνθείκελα ηόζν ζε αλζξώπηλν όζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθό επίπεδν ησλ ειιείςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

(εξ. 5). 

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη νη ειιείςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ηφζν ζε αλζξψπηλν φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 

 ε αλζξψπηλν επίπεδν νη ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγνχλ:  

 

 Αχμεζε ηεο αλεξγίαο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δηνξηζκψλ. 

«(…) ζε αλζξψπηλν επίπεδν νη πεξηνξηζκέλεο πξνζιήςεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο» (E2), (Δ4), 

«(…) ε αλζξψπηλν επίπεδν ζ φηη αθνξά ην αλζξψπηλν επίπεδν ζα ήζεια λα πσ φηη 

ππάξρνπλ, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο απηψλ ησλ κέηξσλ, ππάξρνπλ πάξα πνιινί άλεξγνη» 

(E5), (Δ7, Δ14, Δ18, Δ19).  

 Μείσζε ησλ απνζπάζεσλ.  

«(…) Οη απνζπάζεηο έρνπλ δπζθνιέςεη ιφγσ έιιεηςεο δηνξηζκψλ αλαπιεξσηψλ, 

δηφηη βάζεη ηνπ λφκνπ 3848 ηνπ 2010 πξέπεη γηα λα πάξεη θάπνηνο ηελ απφζπαζε λα ηνλ 

αλαπιεξψζεη θάπνηνο άιινο. Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ, πνπ δελ έρνπκε αλαπιεξσηέο, 

γηαηί νη αλαπιεξσηέο είλαη κφλν ΔΠΑ πνπ ζεκαίλεη φηη κπαίλνπλ κφλν ζε νινήκεξα, 

άξα ζε ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θιαζηθφ πξσηλφ ηκήκα, θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ 

κπνξεί λα πάξεη απφζπαζε» (Δ15).  

 

 ε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, νη ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε δπζθνιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: 
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 είηε ιφγσ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα,  

«(…) αλαγθάδνληαη λα ζπλελψλνληαη ηκήκαηα, λα έρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξνπο 

καζεηέο αλά ηάμε» (Δ3),  

«(…) νη καζεηέο ζηνηβάδνληαη ζε ηκήκαηα 30 παηδηψλ. θεθηείηε ιίγν λα έρνπκε κηα 

πξψηε ηάμε κε 30 καζεηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα βγεη κηα γεληά θαηλνχξηα ακφξθσηε, 

κηα γεληά πνπ δελ ζα έρεη γεληθέο γλψζεηο» (Δ9),  

«Δ…ζίγνπξα νη ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ (…) δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνβιήκαηα δηφηη 

(…) ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ αλά ηκήκα απμάλεηαη ζεκαληηθά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

γίλεηαη πνιχ δπζθνιφηεξν πιένλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν» (Δ19),  

 είηε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ καζεκάησλ 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ,  

«(…) Δκείο έρνπκε ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο θαη έκελαλ πνιιά 

καζήκαηα λα κελ γίλνληαη ζην ζρνιείν απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κέρξη ην 

Ννέκβξην» (Δ10),  

«(…) ην δηθφ κνπ ην ζρνιείν θάπνηεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ δελ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα ζρνιεία γηα νιφθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά κε απνηέιεζκα ηα παηδηά 

λα κελ δηδαρζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα» (Δ13),  

 είηε ιφγσ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε 

απνηέιεζκα λα θαιχπηνπλ ηα θελά νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί. 

 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ18 πνπ ππεξεηεί ζε 8/ζ πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν αλαθέξεη: 

«(…) ηαλ δελ είραλ έιζεη θάπνηεο εηδηθφηεηεο αλαγθαδφκαζηαλ θαη θάλακε φινη 

πνιχ πεξηζζφηεξεο ψξεο φιε ηελ εβδνκάδα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα 

απνδψζνπκε φζν ζέιακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο γηαηί ήκαζηαλ πνιχ 

θνπξαζκέλνη θαη ηα παηδηά δελ είραλ ελαιιαγέο καζεκάησλ γηαηί δηαξθψο ήηαλ 

κνλφηνλν ην κάζεκα νπφηε ππήξραλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν. Απηφ έγηλε κέρξη θαη ηα 

ηέιε Οθηψβξε»,  

θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ2 πνπ ππεξεηεί ζε 4/ζ πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν ζρνιηάδεη: 
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«(…) Σν Τπνπξγείν άξγεζε λα θάλεη πξνζιήςεηο εηδηθνηήησλ κε απνηέιεζκα λα 

γίλνληαη πνιιέο παξαπάλσ ψξεο απφ δαζθάινπο κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην»,  

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί  

«(…) πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Δ3).  

 

 Οη ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ εηδηθνηήησλ δελ αθνξνχζαλ κφλν ηα 

πεξηθεξεηαθά ζρνιεία αιιά θαη ηα θεληξηθά ζρνιεία ΔΑΔΠ, φπνπ θαη εθεί 

παξνπζηάζηεθαλ παξφκνηα πξνβιήκαηα, φπσο:  

 

 Γπζιεηηνπξγία ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλάγθε θάιπςεο 

εθπαηδεπηηθψλ σξψλ. 

Δθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηεί ζε ΔΑΔΠ ζρνιείν ηνπ Πνξηνρειίνπ αλαθέξεη: 

«(…) ίγνπξα ππήξρε κηα αλαηαξαρή ζην ζρνιείν θαη ζχγρπζε ζε εκάο. Άιιαδε ην 

πξφγξακκα ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη δεκηνπξγνχληαλ πξφβιεκα» (Δ1), 

θαη εθπαηδεπηηθνί ζε ΔΑΔΠ ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Άξγνπο: 

«(…) Τπήξρε κεγάιν πξφβιεκα εηδηθά ζηελ αξρή θαη είκαζηε ζρνιείν ΔΑΔΠ πνπ ζα 

έπξεπε απφ ηα πξψηα ζρνιεηά λα ζηειερσζεί» (Δ10),  

 «(…) Μία εηδηθφηεηα λα ιείςεη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηαηί δεκηνπξγεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, δεδνκέλνπ φηη ην ζρνιείν δνπιεχεη επηά ψξεο 

θάζε κέξα (…) Πεξάζακε κηα ρξνληά φπνπ νη ψξεο θαιχθζεθαλ κε ηα πεξηζζεχκαηα 

ησλ σξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε ηε ζπλάδειθν ηνπ νινεκέξνπ (…) Πηζηεχσ 

εμαηηίαο ηεο δεδνκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο έγηλαλ επηιεθηηθά θαηά λνκφ νη 

πηζηψζεηο. Απηφ ίζρπζε θαη ζηα ΔΑΔΠ ελψ ιέλε φηη δελ ηζρχεη, ίζρπζε» (Δ16),  

«(…) Γπζθνιεπφκαζηε πάξα πνιχ λα νξγαλψζνπκε ην πξφγξακκά καο, θάλνπκε 10-

15 αιιαγέο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Έρνπκε δηαξθψο 

κεηαθηλήζεηο, απνζχξζεηο, εθπαηδεπηηθψλ (…) Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ ππνινίπσλ 

ζπλαδέιθσλ δελ δηαηαξάζζεηαη δηφηη φηαλ έρνπκε ειιείςεηο, έρνπκε απνθαζίζεη θαη δελ 

θξαηάκε ηνπο καζεηέο κέρξη ηηο 2. Βέβαηα, εδψ ην δήηεκα είλαη φηη παίδνπκε κε ηε 

θσηηά γηαηί ε πξφσξε απνρψξεζε δελ κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια. Τπάξρεη κηα ζησπειή 

ζπκθσλία λα ην θάλνπκε φια ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο φηαλ έρνπκε ηηο ειιείςεηο καο. 
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Αιιά θαη πάιη δελ είκαη θαζφινπ ζίγνπξνο φηη απηφ πνπ θάλνπκε είλαη πάληα κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη φηη δελ αθξνβαηνχκε θάπνηα ζηηγκή, δηαθηλδπλεχνληαο λα 

βξεζνχκε εθηεζεηκέλνη» (Δ13).  

 

 Ο αληίινγνο δηαηππψλεηαη απφ ηε δαζθάια Δ17 πνπ ππεξεηεί ζε θεληξηθή 

ζρνιηθή κνλάδα ΔΑΔΠ ηνπ Ναππιίνπ:  

«Δίκαη ζε θεληξηθφ ζρνιείν ΔΑΔΠ, είλαη πιήξσο νξγαλσκέλν. Ήηαλ πάξα πνιιέο 

εηδηθφηεηεο. Σα παηδηά είραλε πάξα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ ππήξρε θάπνην 

πξφβιεκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν».   

 

 Οη ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζεκεξηλή 

δπζρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ παξνρή κηαο παηδείαο κε εθπηψζεηο θαη ηελ 

απνεπαγγεικαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«(…) κε ηηο ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζρεξαίλεη πάξα πνιχ ην έξγν καο, ην 

παηδαγσγηθφ» (Δ14), 

«(…) Σα παηδηά δελ έρνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο πνπ ηνπο αμίδεη» (Δ8),  

γηαηί παξέρεηαη πιένλ:  

«(…) κία παηδεία κε εθπηψζεηο θαη κηα δνπιεηά πνπ ζα ζε εμαληιήζεη, ζα ζε ζηχςεη 

ζαλ ιεκνλφθνππα, αιιά παξφια απηά θαηαιαβαίλεηο φηη γηα ηε κνλάδα πνπ δνπιεχεηο 

αιιά θαη γηα ηα παηδηά πνπ εξγάδεζαη φηη φια απηά πξέπεη λα κελ θαλνχλ, λα ηα 

παξαθάκςεηο θαη λα θάλεηο ην θαιχηεξν δπλαηφλ» (Δ4) θαη  

«(…) ζεσξψ φηη πιένλ ν παηδαγσγηθφο θιάδνο αξρίδεη ζηγά, ζηγά λα 

απνεπαγγεικαηνπνηείηαη» (Δ19). 

 

7.2.4. Αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηελ θηλεηηθόηεηα (ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο) ζηελ εθπαίδεπζε (εξ.6).  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ απνδέρεηαη ηελ θηλεηηθφηεηα. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο ζπκβαίλεη φηαλ: «(…) έλα άηνκν βγαίλεη 

ζε πίλαθα, είηε πξσηνβάζκηνο, είηε δεπηεξνβάζκηνο, αθνχ έρνπλ ζπλεδξηάζεη ηα 

ΠΤΠΔ ή ηα ΠΤΓΔ θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη θαλέλα ιεηηνπξγηθφ θελφ ζε θαλέλαλ απφ 
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απηνχο ηνπο δχν ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη θηλεηηθφηεηα. 

Πάεη, δειαδή, ζε δηπιαλφ λνκφ ή ζε λνκφ ηεο πεξηθέξεηαο ή αλ ρξεηαζηεί αθφκα θαη 

ζηελ ππφινηπε πεξηθέξεηα» (Δ15). 

Θεσξείηαη «(…) έλα απάλζξσπν κέηξν, ην νπνίν αλαγθάδεη αλζξψπνπο λα βξεζνχλ 

καθξηά απ‟ ηα ζπίηηα ηνπο, κε φ, ηη ζπλέπεηεο νηθνλνκηθέο θαη ςπρνινγηθέο έρεη απηφ» 

(Δ5).  

 

 Ζ θηλεηηθφηεηα γελλά ζπλαηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο, αλαζθάιεηαο, 

αγαλάθηεζεο θαη αλαηαξαρήο ζηα ππνθείκελα:  

«(…) δελ ζνπ δεκηνπξγεί ςπρνινγηθή εξεκία, δεηο κέζα ζε κηα αβεβαηφηεηα» (Δ7),  

«Αλαζθάιεηα, ην ζεκαληηθφηεξν! Πνηα επαγγεικαηηθή εμέιημε λα ζθεθηείο φηαλ δελ 

μέξεηο αλά πάζα ζηηγκή πνχ ζα βξίζθεζαη» (Δ11), θαη   

«(…) δεκηνπξγεί έλα θιίκα αγαλάθηεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ, δεκηνπξγεί νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα πξνβιήκαηα απηά κεηαθέξνληαη κέζα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, δηαηαξάζζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη αθνινχζσο δηαηαξάζζνπλ ηηο νκαιέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο» 

(Δ12). 

 

 ινη νη εθπαηδεπηηθνί δείγκαηνο: (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, 

Δ11, Δ12, Δ13, Δ14, Δ15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19), ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη:  

 

 Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο.  

Γηαηί  «(…) θάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, κε ζηαζεξή κφληκε 

δνπιεία, ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ» (Δ9),  

«Σν ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ κέηξν αληηιακβάλεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο λνχκεξν 

«(…) Σνλ βιέπεη ζαλ αξηζκφ, ζαλ έλα λνχκεξν. Γηαιχεη θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ δσή 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αζθάιεηα» (Δ15).  

Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη αθελφο: 
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 Σα θνηλσληθά θξηηήξηα.  

(Δ2, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ10, Δ12, Δ15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19) 

«(…) δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαηεζεί ππνρξεσηηθά έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο έρεη 

θηηάμεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζε έλα λνκφ θαη απφ ηελ κία κέξα ζηελ άιιε λα βξεζεί ζε 

έλαλ άιιν λνκφ ελψ ε νηθνγέλεηά ηνπ είλαη καθξηά (Δ6),  

γηαηί  «(…) αλαηξέπεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ ‟ρεη θάλεη θάπνηνο γηα ηε δσή ηνπ» 

(Δ14), θαη αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε: 

 Ζ θαηνρή ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Δ3, Δ16, Δ17, 

Δ18). 

 «(…) Γελ κπνξεί ν άλζξσπνο πνπ έρεη νξγαληθή, λα ηνλ κεηαζέηεη ππνρξεσηηθά» 

(Δ3). 

 Ίζσο, ε θηλεηηθφηεηα λα γίλνληαλ πην εχθνια απνδεθηή απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζψκα θαη λα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ππφ πξνυπνζέζεηο ζε έλα πιαίζην θάιπςεο 

αλαγθψλ ηεο εθπαίδεπζεο, γηα παξάδεηγκα ζε πεξηπηψζεηο λνκψλ φπνπ ππάξρεη 

θνξεζκφο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, αθνχ πξψηα ζπλππνινγίδνληαλ ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

«(…) Ζ θηλεηηθφηεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ νξηδφληηεο ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο 

ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπκε εθπαηδεπηηθνχο γηα λα κελ πιεξψλεη ν 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ρξήκαηα, δελ είλαη ζσζηή θαη δελ απαληάεη ζην δήηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο (…) ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιεία 

ήηαλ ζηειερσκέλα κε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη κε εθπαηδεπηηθνχο άξα θάπνηεο ειιείςεηο 

θαη αλάγθεο πνπ ζα αλαδεηθλχνληαλ εθείλε ηε ζηηγκή ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ ζε 

πνιχ κηθξφ βαζκφ αθνχ ιακβάλνληαλ ππφςε ε νηθνγελεηαθή θαη πξνζσπηθή θαηάζηαζε 

ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ» (Δ12).   

Ίζσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πιενλαζκάησλ θάπνησλ εηδηθνηήησλ λα είλαη 

αλαγθαίεο νη κεηαθηλήζεηο αιιά ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ην εξψηεκα:  

«(…) Πφζν καθξηά κπνξείο λα κεηαθηλήζεηο έλαλ άλζξσπν; Γηαηί δελ κηιάκε γηα 

αλζξψπνπο λενδηφξηζηνπο. Μηιάκε γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλε νηθνγέλεηα 

δεκηνπξγήζεη, πνπ έρνπλε εγθαηαζηαζεί, πνπ πηζαλά έρνπλ αγνξάζεη ζπίηηα, έρνπλε 

επηιέμεη ηφπνπο θαηνηθίαο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (…)» (Δ13).  
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 Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά κε ηε 

ζηάζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ κέηξν. πγθεθξηκέλα 

πξνζδίδεηαη: 

 

 Σηκσξεηηθφο ραξαθηήξαο ζηελ θηλεηηθφηεηα.  

«(…) Σελ θηλεηηθφηεηα πψο ηε βιέπεη ην Τπνπξγείν, κε ηη ζθνπφ; Έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ηε βιέπνπλ ηηκσξεηηθά πεξηζζφηεξν. Γηφηη ην λα δηαιχεηο νηθνγέλεηεο, 

πνηνο είλαη ν ζθνπφο ζνπ; Απιά λα θαιχςεηο ην ηάδε ζρνιείν λα έρεη έλα ζπλάδειθν 

θαη λα δηαιχζεηο ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, εληειψο;» (Δ11). 

 Απφδνζε επζπλψλ γηα ηνπο ππέξκεηξνπο δηνξηζκνχο πνπ έγηλαλ απφ 

ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

«(…) Σν δήηεκα εδψ είλαη πψο απηνί νη άλζξσπνη βξέζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Πξνθαλψο φρη κφλνη ηνπο. Πξνθαλψο θάπνηνο ηνπο δηφξηζε. Απηφ ην πξάγκα δειαδή 

πνπ έξρεηαη μαθληθά ην Τπνπξγείν θαη δελ αλαγλσξίδεη φηη ππάξρεη κηα ζπλέρεηα! Μα 

θάπνηνο ηνπο δηφξηζε! Κάπνηνο πξνεγνχκελνο Τπνπξγφο, Τθππνπξγφο, θάπνηα 

δηαδηθαζία κέζα απφ ην Τπνπξγείν! (…)» (Δ13).  

 Απφδνζε επζπλψλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο γηα ηηο επίπιαζηεο 

αλάγθεο – δηνξηζκνχο ησλ νπνίσλ ηελ ηθαλνπνίεζε δεηνχζαλ απφ ην Τπνπξγείν. 

«(…) Αθφκα θαη αλ πεξηζζεχνπλ θάπνηεο εηδηθφηεηεο δελ είλαη επζχλε απηψλ γηαηί    

θάπνηνο ηνπο δηφξηζε εθεί, δελ πήγαλ απφ κφλνη ηνπο. αθψο έρεη επζχλε ην Τπνπξγείν 

θαη νη ηνπηθέο Γηεπζχλζεηο. Τπάξρνπλ θεληξηθέο επζχλεο γηαηί γλσξίδνπκε φινη φηη νη 

δηνξηζκνί γίλνληαη βάζεη θελψλ. Αλ, δειαδή, ππήξραλ 5 θελά θαη έδηλαλ 30 δελ είλαη 

πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πήγε, είρε θελφ θαη πήγε, δελ ρξεζηκνπνίεζε κέζν γηα 

λα  πάεη» (Δ16),  

«Απιά έρσ ζαλ έλζηαζε, ην γεγνλφο φηη πξηλ ππήξρε έλα πάξα πνιχ κεγάιν 

«άλνηγκα» κε απνηέιεζκα λα δεηνχλ νη Γηεπζχλζεηο πάξα πνιχ πξνζσπηθφ θαη εηδηθά 

ζε εηδηθφηεηεο π.ρ. γπκλαζηέο. Δ…άλνημαλ πάξα πνιιέο ζέζεηο κε απνηέιεζκα ηψξα λα 

ηηο κεηψζνπλ, θιείζαλε πάξα πνιιά ζρνιεία θαη δελ έρνπλ ηη λα ηνπο θάλνπλ εθεί» 

(Δ17). 
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7.2.5. Δπίδξαζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ζηα ππνθείκελα θαη εληνπηζκόο ησλ 

δπζθνιηώλ ηόζν ζε πξνζσπηθό όζν θαη ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν (εξ. 7). 

Καλέλα απφ ηα ππνθείκελα πνπ ξσηήζεθαλ δελ έρεη ππνζηεί ηελ θηλεηηθφηεηα κε 

ηελ έλλνηα ηεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο.  

Σελ θηλεηηθφηεηα ηε βίσζαλ, φκσο, εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο  

 πνπ θέηνο δελ πήξαλ απφζπαζε θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, φπσο 

ζπλέβαηλε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, κε απνηέιεζκα λα κεηαθηλεζνχλ καθξηά 

πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. Οη βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπο 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαηξνπή ηεο δσήο ηνπο.  

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί Δ2 θαη Δ9. Ζ Δ2 ήιζε ζην λνκφ 

Αξγνιίδαο απφ ην λνκφ εξξψλ θαη ν Δ9 απφ ηνλ λνκφ Πξεβέδεο.  

Ο Δ9 αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο πξνζσπηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη: 

«Δγψ, έρσ βηψζεη ηελ θηλεηηθφηεηα γηαηί ε νηθνγέλεηά κνπ είλαη 700 ρηιηφκεηξα καθξηά 

ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν φηαλ μέξεηο φηη ε νηθνγέλεηά ζνπ είλαη ηφζν καθξηά, μέξεηο 

φηη δνξίδεηαη θαη ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά θαη βαζηθά ζηα πάληα δνξίδεηαη. Δ... πψο 

κπνξεί ν ζπλάδειθνο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Δγψ, πψο κπνξψ λα θάλσ ηελ δνπιεηά 

κνπ, απεξίζπαζηα; ηαλ έρσ φια απηά ηα πξνβιήκαηα λα ζθεθηψ!»  

Αλάινγε πεξίπησζε είλαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ17 πνπ βίσζε ηελ ππνρξεσηηθή 

θηλεηηθφηεηα ελψ ππεξεηνχζε ζηε Γεξκαλία κε ηξηεηή απφζπαζε θαη μαθληθά ηελ 

εηδνπνίεζαλ φηη ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο μαθληθήο κε 

αλαλέσζεο ηεο απφζπαζήο ηεο απφ ην Τπνπξγείν. Αλαθέξεηαη ζηελ αλαηξνπή πνπ 

βίσζε ηφζν πξνζσπηθά φζν θαη επαγγεικαηηθά: 

«Δκέλα κνπ μεηηλάρηεθε ε δσή (…) φηαλ ήκνπλα ζηε Γεξκαλία ην 2010 πνπ έπηαζε 

ε θξίζε έθιεηζα ηελ ηξηεηία κνπ θαη είρα δηθαίσκα γηα παξάηαζε απφζπαζεο γηα άιια 

δχν ρξφληα. Σφηε ε Γηακαληνπνχινπ ζέιεζε λα θάλεη πεξηθνπέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ (…) θαη δελ αλαλέσζε ηηο ηξηεηίεο φπσο εγψ κε απνηέιεζκα φηαλ 

ηειείσλε ην ζρνιηθφ έηνο, ζε ιηγφηεξν απφ κήλα, καο ήξζε ε απφθαζε απ‟ ην Τπνπξγείν 

φηη πξέπεη λα επηζηξέςνπκε…Φπζηθά ήζεια λα κείλσ…Δίρα ζηξψζεη ηε δσή κνπ. Δίρα 

θάλεη έλαλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 5 ρξφλσλ…εθεί ιφγσ ζπκβνιαίσλ πνπ 

θάλεηο …έραζα έλα ζσξφ ιεθηά…Καλέλαο απ‟ ην θξάηνο δελ καο ππνινγίδεη. Γελ 

έρνπκε θακία αμία. Ήιζα κε ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο, γηαηί κε έθεξε κέζα ζην θαινθαίξη 

πίζσ, είραλε γίλεη φιεο νη ηνπνζεηήζεηο θαη βξέζεθα ζηνλ αέξα (…)».    
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 Αλ θαη ε θηλεηηθφηεηα δελ έρεη αγγίμεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν. Δηδηθφηεξα αλαθέξνπλ:  

 

 Ο αγψλαο ηεο επηβίσζεο.  

«(…) ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη δχν ζπίηηα, πνιιέο θνξέο ν έλαο είλαη άλεξγνο, ν 

κηζζφο είλαη ρακειφο, νπφηε είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν απηφο ν άλζξσπνο λα 

επηβηψζεη» (Δ8), 

«Σν πξψην πξάγκα πνπ ζα ζθέθηεηαη θαλείο ηη είλαη; Να επηβηψζεη!» (Δ11),  

«(…) γηαηί φηαλ έλαο ζπλάδειθνο θεχγεη πνιιά ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ 

θαη πάεη θάπνπ ζε έλα θαηλνχξην κέξνο (…)  ζην κπαιφ ηνπ έρεη άιιεο δπζθνιίεο, λα 

επηβηψζεη θαηαξρήλ» (Δ13). 

 Αλαηξνπή ηεο πξνζσπηθήο δσήο.  

«(…) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη κνλάδεο δελ ζεκαίλεη φηη κπνξείο έηζη 

εχθνια λα ηνπο μεηηλάδεηο ηε δσή. ινη έρνπκε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

Πάληα κηιάκε γηα ηελ ειηθία ηε δηθή καο πνπ είκαζηε κεγάινη άλζξσπνη, έρνπκε θάλεη 

ηηο επηινγέο καο, έρνπκε θαηαζηαιάμεη, έρνπκε έλαλ ηξφπν δσήο» (Δ17). 

 Γηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

«Κάπνηνο πνπ έρεη κηα λέα νηθνγέλεηα έρεη θνβεξέο ππνρξεψζεηο, πηζηεχσ φηη  ζα 

„λαη θνβεξά δχζθνιν γη‟ απηφλ» (Δ4), 

«(…) θάλεη δεκηά ζηηο νηθνγέλεηεο» (Δ10), 

«(…) αλαγθάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κεηαθνκίζεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (…) ε 

κεηαθίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο δελ είλαη πάληα δπλαηή γηαηί ππάξρνπλ παηδηά κε αλάγθεο 

θαη κε θνίηεζε ζε κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθά ζε κεγάιεο ειηθίεο» (Δ12),   

«(…) Βέβαηα ζηηο νηθνγέλεηεο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα. Δίλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν γηα θάπνηνλ πνπ έρεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κεγαιψλεη παηδηά (…). Να ηνπ 

αιιάδεηο έηζη ηε δσή ελ κηα λπθηί» (Δ17), 

«(…) Γηαιχεηο ηε δσή ησλ άιισλ. Γειαδή δελ πξέπεη λα έρεηο παηδηά, λα είζαη 

ειεχζεξνο, φπνπ γεο θαη παηξίο ή ζα αθήλεηο ηα παηδηά ζνπ αιινχ, λα κεγαιψλνπλ 

αιινχ. Γηαιχεηο νηθνγέλεηεο απιά!» (Δ7). 
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 Οηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  

«(…) δεκηνπξγεί πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ» (Δ12), 

«(…) βξίζθεζαη ζε πνιχ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φηαλ κε 800 επξψ 

αλαγθάδεζαη λα παο ζε άιινλ λνκφ, κπνξεί θαη πην καθξηά απφ ηνπο φκνξνπο λνκνχο 

(…) Γελ κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο νηθνλνκηθά» (Δ1).    

 Γεκηνπξγία πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ. 

 «(…) Σα πξνβιήκαηα πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, νηθνλνκηθά είλαη πνιχ κεγάια κε 

απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη πάξα πνιχ ν εξγαδφκελνο» (Δ3) (Δ1).  

 Δθθξάδνληαη πξνβιεκαηηζκνί – θφβνη γηα κεγαιχηεξε απεηιή ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην άκεζν κέιινλ.  

«(…) Μπνξεί ζε 1 – 2 ρξφληα λα αληηκεησπίζνπκε φινη απηφ ην πξφβιεκα κε ηα 

φξηα ππεξεζίαο πνπ βάδνπλ, κε ηηο ζπγρσλεχζεηο αιιά θαη κε ηελ αχμεζε ησλ καζεηψλ 

αλά ηκήκα (…) γηαηί ζα ππνινγίδνληαη νη ψξεο κέζσ ηεο θαηλνχξηαο πιαηθφξκαο 

myschool» (Δ16) (Δ19).  

  

 ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ:  

 

 Σε δπζθνιία απφδνζεο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

«(…) ίγνπξα δελ ζα έρεη θαη ηελ θαιχηεξε δηάζεζε λα απνδψζεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα θαη απηφ θάλεη θαθφ θαη ζηα παηδηά» (E10) (Δ12),  

«(…) Σν επάγγεικά καο είλαη ηέηνην πνπ έρεηο λα θάλεηο κε παηδηά θαη δελ κπνξείο 

απ‟ ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε λα θεχγεηο θαη λα αλαηξνχληαη φια φζα έρεηο θάλεη ηε κηα 

ρξνληά (Δ14), 

«(…) ηαλ έλαο ζπλάδειθνο θεχγεη πνιιά ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ θαη 

πάεη θάπνπ ζε έλα θαηλνχξην κέξνο δελ κπνξεί λα είλαη ήξεκνο λα απνδψζεη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν ζσζηά» (Δ18). 

 Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

κέζα απφ ηελ θηλεηηθφηεηα είλαη: 
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 Ζ παξαίηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 «(…) Οπζηαζηηθά ζε βάδεη ζε δίιιεκα λα παξαηηεζψ ή λα κείλσ; Να δηαιχζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ θαη λα θξαηήζσ ην επάγγεικά κνπ ή λα παξαηηεζψ απφ ην επάγγεικά 

κνπ θαη λα θάηζσ ζπίηη κνπ;» (E7). 

 Ζ απφιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

«(…) νπ ιέεη ην Τπνπξγείν δελ ζα δερηεί λα πάεη νπφηε ζα απνιπζεί. Ζ 

θηλεηηθφηεηα είλαη ζαλ απφιπζε!» (E9).  

 

7.2.6. Δπίδξαζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ζην νινήκεξν ζρνιείν (εξ.8) 

Οη εθπαηδεπηηθνί απαληψληαο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην νινήκεξν ζρνιείν 

αλαθέξνπλ κέηξα ηεο δηνίθεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ηδηαίηεξα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014 θαη έρνπλ ζίμεη αλεπαλφξζσηα ην 

νινήκεξν ζρνιείν.  

Δηδηθφηεξα, ηα ππνθείκελα εζηίαζαλ ζε 3 δηνηθεηηθά κέηξα:  

i) ηελ θαηάξγεζε ηνπ νινήκεξνπ ζε ζρνιεία νξγαληθφηεηαο 1/ζ, 2/ζ, 3/ζ, 4/ζ 5/ζ 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ζε 6/ζ θαη άλσ ζρνιεία κε ειάρηζην 

αξηζκφ 16 καζεηψλ,  

ii) ηελ ηνπνζέηεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ζην πξσηλφ ηκήκα θαη ηελ 

ζηειέρσζε ηνπ νινήκεξνπ αλ θαη εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη  

iii ηελ απφζπξζε ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην νινήκεξν πξφγξακκα ζηα 

ζρνιεία ΔΑΔΠ θαη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70 θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. Ζ επνπηεία αλαηίζεηαη 

θάζε θνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δηδάζθεη ζην νινήκεξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. Αλαιπηηθά: 

 

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο: i) λα θαηαξγεζνχλ ηα νινήκεξα ζρνιεία ζε 

ζρνιεία νξγαληθφηεηαο κέρξη 6/ζ έρεη σο απνηέιεζκα:  
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 Να κελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ, πνπ 

βξίζθνληαη, ζπλήζσο, ζε αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο.   

«(…) πνιιά νινήκεξα ζρνιεία έρνπλ θιείζεη θαη δελ ιεηηνπξγνχλ. Γελ ιακβάλνληαη 

νη αλάγθεο ζε πεξηνρέο εκηαζηηθέο ή αγξνηηθέο, πνπ ππεξεηψ. Έρνπλε θιείζεη ζρνιεία 

γηαηί ππάξρνπλε θάπνηα θξηηήξηα. Λέεη φηη ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

παηδηψλ φπνπ πέξαλ ή θάησ ηνχηνπ δελ ιεηηνπξγνχλ νινήκεξα ζρνιεία. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, πηζηεχσ, δελ έρνπλ ιεθζεί νη αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ζέκα δελ είλαη 

θπξίσο πνζνηηθφ, είλαη πνηνηηθφ. Αθφκα θαη 4 θαη 5 θαη 6 παηδηά λα ζέινπλε ηελ 

χπαξμε ηνπ νινήκεξνπ γηαηί είλαη παηδηά αιινδαπψλ, παηδηά εξγαηψλ, παηδηά αγξνηψλ, 

πνπ έλα νινήκεξν ζα ηνπο παξέρεη μέλε γιψζζα, γλψζε ππνινγηζηψλ θαη δηάθνξεο 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ννκίδσ πσο ζα έπξεπε λα δψζνπκε ηελ επθαηξία θαη ζε απηά ηα 

παηδηά λα έρνπλε ηελ κφξθσζε πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ» (Δ8).  

 

 Σν κέηξν εθείλν ηεο δηνίθεζεο πνπ αλαθνηλψζεθε θαη εθαξκφζηεθε κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 2013-2014:  ii) λα ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

εθπαηδεπηηθνί ζην πξσηλφ πξφγξακκα ψζηε λα ζηειερσζνχλ φια ηα πξσηλά ηκήκαηα 

θαη ην νινήκεξν πξφγξακκα, δεπηεξεπφλησο, εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είρε σο απνηέιεζκα:  

 

 Αθελφο λα θιείζνπλ πνιιά νινήκεξα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα 

ζηειερσζεί επαξθψο ην πξσηλφ ηκήκα. 

«(…) Γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά ζην πξσηλφ ζρνιείν δελ έρνπλ θιείζεη νινήκεξα; 

Οπφηε πνιιά νινήκεξα έρνπλ ειαηησζεί ή έρνπλ ζηξηκσρηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ηα 

παηδηά ζηα νινήκεξα. Έπξεπε λα ππάξρνπλ δχν εθπαηδεπηηθνί, ππάξρεη έλαο έσο 

θαλέλαο. Παξαδείγκαηνο ράξε ζην δεκνηηθφ πνπ είκαη εγψ, ζηα Ίξηα, ελψ κέρξη πξηλ 3 

ρξφληα ήηαλ νινήκεξν, πιένλ δελ ππάξρεη νινήκεξν» (Δ9).  

 Αθεηέξνπ ζε φπνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο ιεηηνχξγεζε ην νινήκεξν 

επαλδξψζεθε κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζιήθζεθαλ κέζσ ΔΠΑ (απνθιεηζηηθά γηα 

ηα νινήκεξα).  

«(…) δελ έπιεμε ζεσξψ ην νινήκεξν, γηαηί ην νινήκεξν πήξε αλαπιεξσηέο ΔΠΑ 

θαη ιεηηνχξγεζε. Δίηε κε ηνλ έλαλ, είηε κε ηνλ άιινλ ηξφπν» (Δ15).   
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 Σειηθψο, ηελ ππνβάζκηζε ή θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπ.  

 «(…) Σειηθά έλαο ζεζκφο πνπ ήηαλ αλαγθαίνο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη 

ε εθπαίδεπζε ππέζηε πιήγκα ηφζν ζε κνξθσηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν» (Δ12),  

«(…) Σν ππνβαζκίδνπλ ζπλερψο κε ζθνπφ πηζηεχσ λα ηα θαηαξγήζνπλ ηα 

νινήκεξα» (Δ7). 

 

 ηα ζρνιεία ΔΑΔΠ: iii) ίζρπζε ε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο ηεο απφζπξζεο 

ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην νινήκεξν ζρνιείν θαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70 θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν έρεη σο απνηέιεζκα: 

  

 Κηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ.  

«(…) Ζ θηλεηηθφηεηα ζρεδφλ ην θαηέζηξεςε! Γελ ππάξρνπλ δάζθαινη κφληκνη (…) 

δηνξηζκέλνη, ππεχζπλνη ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο, κε απνηέιεζκα δάζθαινη ηεο πξσηλήο 

δψλεο λα αλαγθάδνληαη, λα πεγαίλνπλε θάπνηεο ψξεο. Υσξίο λα έρνπλ επηιέμεη λα 

βξίζθνληαη θαη θείλνη εθεί. Γηα πνην ιφγν; Τπάξρνπλ δάζθαινη πνπ έρνπλ επηιέμεη λα 

είλαη ζηελ πξσηλή δψλε θαη ππνζεηηθά ηνπο έρνπλ κεηαθέξεη λα πεγαίλνπλ ηειηθά ζην 

νινήκεξν» (Δ5),  

«Σν νινήκεξν ππάξρεη γηαηί ηα παηδηά απηά είλαη παηδηά εξγαδνκέλσλ (…) θαη 

κεηαλαζηψλ. Ζ θηλεηηθφηεηα ην έπιεμε γηαηί ην απνδπλάκσζε κε απνηέιεζκα ε 

απνδπλάκσζή ηνπ λα θηάζεη ζε επίπεδν θαηάξγεζεο ζε πάξα πνιιά νινήκεξα ζρνιεία. 

Μεηά επαλήιζαλ θαη ηα ιεηηνχξγεζαλ θάπνηα απφ απηά αιιά φρη ζε πιήξε αλάπηπμε, 

νχηε ζε πιήξεο νξάξην θαη απηφ είρε θαθέο επηπηψζεηο δηφηη δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

ζε πνιιά παηδηά λα απνιαχζνπλ ηα αγαζά κηαο παηδαγσγηθήο βνήζεηαο πνπ ππάξρεη 

απφ ην δάζθαιν θαη απφ ηηο εηδηθφηεηεο ζε ηνκείο πνπ είλαη αλαγθαίνη. (…)» (Δ12).   

 Μείσζε ησλ δηνξηζκψλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ – ΠΔ 70. 

« (…) ζηα ΔΑΔΠ είλαη ππεχζπλνη πιένλ εηδηθφηεηεο απφ εθεί πνπ ήηαλε ν δάζθαινο 

ηνπ νινήκεξνπ ππεχζπλνο. Οπφηε νπζηαζηηθά ην δάζθαιν ηνπ νινήκεξνπ ηνλ βάιαλε 

ζηα πξσηλά ηκήκαηα ή λα ζπκπιεξψλεη θαη σξάξηα ζε δηάθνξα ζρνιεία. Έηζη 
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κεηψλνληαη νη ζέζεηο, δελ δηνξίδνληαη νη άλζξσπνη. Γελ δηνξίδνληαη νχηε αλαπιεξσηέο 

ζαλ εηδηθφηεηεο αιιά θαη νχηε θαη αλαπιεξσηέο δάζθαινη» (Δ3),  

«Δηδηθφηεξα, ζηα ΔΑΔΠ εθεί ππήξμε ην κεγαιχηεξν πιήγκα γηαηί εθεί ππήξμε ε 

επέκβαζε. Καηαξρήλ, πεξηφξηζε ηηο δπλαηφηεηεο λα δηνξηζηνχλ νη εηδηθφηεηεο κέζα ζηα 

ζρνιεία, άξα έπιεμε έλα θνκκάηη ζπλαδέιθσλ καο πνπ ήηαλ λα δηνξηζηνχλ, ζπλεπψο 

είρακε ιηγφηεξνπο δηνξηζκνχο. Δθφζνλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έθξηλε φηη ηα ΔΑΔΠ 

είλαη ην κνληέιν ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν έρεη αλάγθε ε ειιεληθή θνηλσλία θαη ηα 

εηζήγαγε θαη ηα αχμεζε θαη θέηνο θάλνληαο απηή ηελ επέλδπζε νπζηαζηηθά θαηάξγεζε 

ηα νινήκεξα ζρνιεία θαη ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νπνία 

ηφζν δηαηπκπάληδε θαη ηφζα έθαλε γηα λα ηελ εθαξκφζεη» (Δ12),   

«ηα ΔΑΔΠ κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηα παηδηά ζην νινήκεξν κφλν νη εηδηθφηεηεο. 

Οπφηε κεηψλνληαη επηπιένλ νη ζέζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» (Δ9), (Δ19).  

 Πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ΔΠΑ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα 

νινήκεξα. 

«(…) νη πξνζιήςεηο ζηα νινήκεξα ΔΑΔΠ γίλνληαη κέζσ ΔΠΑ (…) ππνρξεσηηθά 

(…) Οπφηε αλ ζπλερηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ κέρξη ην 2020 ζα ππάξρνπλ 

ζέζεηο δαζθάισλ. Βέβαηα, δελ θαιχπηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ην σξάξηφ ηνπο πνπ θάλνπλ 

ζην πξσηλφ» (Δ16). 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εηδηθφηεηεο.   

«Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, είλαη νη ίδηνη γνλείο, ε ίδηα θνηλσλία θαη ίδηεο 

εηδηθφηεηεο πνπ δεηνχλ λα εξγαζηνχλ. Γειαδή δίλεηαη δνπιεηά ζ‟ απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο, ηηο εηδηθφηεηεο. Δίλαη εμεηδηθεπκέλνη άλζξσπνη, είλαη επαγγεικαηίεο. 

Γειαδή ζ‟ φια ππάξρνπλ ηα θαιά θαη ηα άζρεκα» (Δ15).  

 πλέπεηα ησλ παξαπάλσ κέηξσλ είλαη ε ειιηπή πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα,  

 «(…) Σα νινήκεξα ζρνιεία πιένλ δελ ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκα. Δθ παξαδξνκήο 

νη δάζθαινη ζπκπιεξψλνπλ θάπνηεο ψξεο, δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα θάζε κέξα 

γηα λα ην δνπιέςνπλ θαη πηζηεχσ φηη δελ γίλεηαη πηα νινθιεξσκέλε πξνεηνηκαζία ζην 

νινήκεξν ζρνιείν» (Δ2),   

«(…) Ζ δηνίθεζε δειαδή κε κία εγθχθιην, ε νπνία ήξζε κία κέξα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απέζπξε ηνπο ΠΔ 70 απφ ην νινήκεξν ηκήκα θαη φξηζε φηη ζα 
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πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κφλν κε ηα πεξηζζεχκαηα ησλ σξψλ ησλ εηδηθνηήησλ (…) πνπ 

ζεκαίλεη δειαδή φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ζαθέζηαηα πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Γελ ιεηηνχξγεζε ην νινήκεξν παξά κφλν ζηηο αξρέο ηνπ Γελάξε 

θαη φηαλ ιεηηνχξγεζε κφλν κε ηα πεξηζζεχκαηα ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζεκαίλεη δειαδή 

φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ζαθέζηαηα πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξνληέο» (Δ13), 

«(…) εγψ απηή ηε ζηηγκή, 3 κέξεο είκαη ζην νινήκεξν θαη ηηο ππφινηπεο 2 είλαη νη 

εηδηθφηεηεο, ηα παηδηά ζηακάηεζαλ λα έξρνληαη γηαηί ηηο εκέξεο πνπ είλαη νη εηδηθφηεηεο 

δελ βνεζνχληαη θαζφινπ ζην καζεζηαθφ επίπεδν. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έξρνληαη 

κφλν ηηο εκέξεο πνπ είκαη θαη εγψ εθεί κέρξη πνπ ζηακάηεζαλ εληειψο λα έξρνληαη γηαηί 

θαη απηφ δελ επηηξέπεηαη λα επηιέγνπλ κέξεο» (Δ18),  

 ζην γεγνλφο απηφ βνήζεζε ε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε απφ ηε Γηνίθεζε 

γηα ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ καζεηψλ ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο.  

«ην θιαζζηθφ νινήκεξν φκσο, επεηδή γίλεηαη έηζη ην πξφγξακκα πνιιέο θνξέο ν 

εθπαηδεπηηθφο πνπ εξγάδεηαη δελ πξνιαβαίλεη λα θάλεη απηφ γηα ην νπνίν είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο εθεί (...) Γειαδή ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ άιιε κέξα (…) Τπάξρεη 

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, απιά δελ θηάλεη έηζη φπσο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ηεο 

ζηαδηαθήο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ ζηηο 2, ζηηο 3 θαη κηζή, ζηηο 4 δελ δίλεηαη ν 

ρξφλνο λα γίλεη πξνεηνηκαζία» (Δ14).  

 Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο έηζη φπσο κεηαθξάδεηαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο ηεο είλαη ε ππνβάζκηζή ηνπ.   

 «(…) Δθφζνλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έθξηλε φηη ηα ΔΑΔΠ είλαη ην κνληέιν ηνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν έρεη αλάγθε ε ειιεληθή θνηλσλία θαη ηα εηζήγαγε θαη ηα αχμεζε. 

Φέηνο θάλνληαο απηή ηελ επέλδπζε νπζηαζηηθά θαηάξγεζε ηα νινήκεξα ζρνιεία θαη 

ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νπνία ηφζν δηαηπκπάληδε θαη 

ηφζα έθαλε γηα λα ηελ εθαξκφζεη (…)» (Δ12),  

«(…) Δκείο θέηνο ζην δηθφ κνπ ην ζρνιείν, πξνθαλψο απηφ πνπ ιεηηνπξγήζακε δελ 

ήηαλ έλα νινήκεξν ηκήκα. Δ… ήξζαλ ειάρηζηα παηδηά, θξαηήζεθε ίζσο θαη πνιιέο 

θνξέο θάησ απφ ην φξην ησλ 15 καζεηψλ πνιιέο θνξέο απηφ πνπ θάλακε ήηαλε απιά 

λα ζπξψμνπκε δηφηη μέξακε φηη αλ πξνρσξήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο φπσο ζα έπξεπε 

ζχκθσλα κε ην λφκν λα ην θιείζνπκε δειαδή γηαηί ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ 

ήηαλ πάξα πνιχ ιίγα  (…)» (Δ13).  
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7.2.7. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ 

παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ (εξ.9).   

Γηεξεπλψληαο ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ή κε ησλ 

παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη  

αξρηθά: 

 Γεκηνπξγήζεθε αθελφο γηα παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο.   

«Αξρηθά, ζεσξψ, πσο απηφο ν ζεζκφο μεθίλεζε κε απηή ηε ινγηθή θαη απηή ηε 

πξννπηηθή  λα επηηπγράλεη ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο» (Δ19). 

 Αθεηέξνπ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο. Δηδηθφηεξα: 

 

 Γηα λα παξάζρεη ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηεξεκέλα 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κηα κνξθή αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο.  

«Σν νινήκεξν ζρνιείν είλαη θαη κηα θνηλσληθή αλάγθε αιιά θαη απηή ε πξνέθηαζε 

ηνπ σξαξίνπ, γηα ηα παηδηά πνπ κέλνπλ δεκηνπξγεί έλα θνβεξφ ππφβαζξν. Δίλαη έλα 

θξνληηζηήξην γηα καζεηηθέο νκάδεο πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ νχηε ηα εξεζίζκαηα ηα 

θνηλσληθά, δελ έρνπλε αο πνχκε εηθφλεο, δελ έρνπλε εκπεηξίεο πνπ ην ζρνιείν ην 

νινήκεξν ηνπο ηηο παξέρεη. Μα βιέπνληαο έλα βίληεν, κα παξαθνινπζψληαο έλα 

ινγηζκηθφ, κα θάλνληαο γπκλαζηηθή, κα παξαθνινπζψληαο ππνινγηζηέο. Κάλεη θνβεξά 

θαιφ ην νινήκεξν. Αθφκα θαη ε κειέηε πνπ ζα γίλεη, ζ‟ φπνην κηθξφ βαζκφ θαη λα γίλεη, 

είλαη εληειψο αλαγθαίν θαη θνβεξφο ζεζκφο» (Δ4), 

«(…) ζηφρνο ηνπ νινήκεξνπ ήηαλ, αξρηθά, λα εκθπζήζεη ζηα παηδηά θαιιηηερληθέο 

αλεζπρίεο, λα είλαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε» (Δ18).  

 Γηα λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θαη νη δχν γνλείο εξγάδνληαη.  

«(…) Γεκηνπξγήζεθε γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο, γηα λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη θάπνηνο ππεχζπλνο λα πξνζέρεη ηα 

παηδηά» (Δ14).  

 Γηα λα κέλεη ε ηζάληα ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν θαη ν καζεηήο λα είλαη 

ειεχζεξνο λα πεξλά ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

 «(…) Δ… γηα κέλα ην νινήκεξν, φπσο είλαη θαη ζηελ Δπξψπε, έρεη ηνλ ζθνπφ λα 

απνθνξηίζεη ηα παηδηά απφ ην δηάβαζκα ζην ζπίηη. Οη ηζάληεο κέλνπλ ζην ζρνιείν, 
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εηνηκάδνληαη γηα ηελ άιιε κέξα θαη έρνπλ ην απφγεπκά ηνπο πεγαίλνληαο ζπίηη, λα 

έρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη φρη κφλν «θάηζε 

δηάβαζε»! Να επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, λα δέλεηαη ε νηθνγέλεηα πεξηζζφηεξν» 

(Δ7).  

Αλ θαη ην νινήκεξν ζρνιείν απνηεινχζε  

 ειπηδνθφξν ζεζκφ πνπ άλνημε ηελ αγνξά εξγαζίαο,   

«(…) εγψ ην είρα δεη παξά πνιχ ζεηηθά θαη έλα απφ ηα ζεηηθά γηα κέλα ήηαλε φηη 

άλνημε ε αγνξά εξγαζίαο. Με ην πνπ ηειείσζα, πήξα ην πηπρίν, ακέζσο δνχιεςα» (Δ1),  

ζήκεξα έρεη θαηαληήζεη  

 παξθηλγθ παηδηψλ.  

«(…) θέηνο, επεηδή θάλσ θάπνηεο ψξεο ζην νινήκεξν, βιέπσ φηη δελ είκαη 

δαζθάια. Απιά, απιά πξνζέρσ ηα παηδηά. Γελ θάλσ θάηη. Καη δελ κ‟ αξέζεη θηφιαο 

απηφ» (Δ1), 

«(…) φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα κε απηφ ην ζπλνλζχιεπκα θαηαιήγεη ζε πάξθηγθ» 

(Δ16) ((Δ7), (Δ19)), 

 «έλα απιφ παηδνθπιαθηήξην» (Δ15), 

«(…) ην νινήκεξν ζρνιείν ππήξμε παηδνθπιαθηήξην, ζχκθσλα κε πνιινχο γηαηί 

εθεί άθελαλ νη γνλείο ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηα αθήζνπλ θάπνπ αιινχ αθνχ 

εξγάδνληαλ θαη επέζηξεθαλ απφ ηε δνπιεηά κεηά ηηο 3 θαη κηζή, 4» (Δ12). 

 

 Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αθελφο ζην νινήκεξν ζρνιείν κπαίλνπλ 

πνιιέο εθπαηδεπηηθέο εηδηθφηεηεο πνπ απιψο θαιχπηνπλ ην σξάξηφ ηνπο.  

«(…) Απφ ηε ζηηγκή πνπ κπαίλνπλ – βγαίλνπλ εηδηθφηεηεο θαη δάζθαινη 

δηαθνξεηηθνί  ε…θαη  έηζη δελ γίλεηαη νινθιεξσκέλα ην έξγν ηνπο» (Δ2),  

«(…) Αλ έρνπλ κείλεη εθπαηδεπηηθνί φπσο κνπζηθνί ηνπο ζηέιλνπλ ζην νινήκεξν 

ζρνιείν, άξα ζα θάλνπλ θαη κνπζηθή. Άκα έρνπλ κείλεη πιεξνθνξηθνί ζα θάλνπλ θαη 

πιεξνθνξηθή. Δμαξηάηαη δειαδή ηη εθπαηδεπηηθνί έρνπλε κείλεη γηα λα ζηείινπλ ζην 

νινήκεξν, άξα δελ λνκίδσ λα επηηπγράλεη ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο» (Δ10),  
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«(…) ηαλ έρεηο έλα νινήκεξν, ζην νπνίν έρεηο δχν ψξεο αγγιηθά θαη θαινχκαη εγψ 

λα ζπκπιεξψζσ ηηο ψξεο ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο γηα λα θαιχςσ ην σξάξηφ κνπ (…) 

ηαλ ην πξψην δεηνχκελν είλαη λα θαιπθζεί ην σξάξην ην δηθφ κνπ δελ είλαη ινηπφλ 

δεηνχκελν ε πνηφηεηα» (Δ11). 

 

 Αθεηέξνπ γηαηί ηα παηδηά ζην καζεζηαθφ ηνκέα δελ πξνεηνηκάδνληαη επαξθψο 

γηα ηελ επφκελε κέξα εμαηηίαο  

 ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. 

 «(…) Γελ γίλεηαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε κέξα. Πψο λα γίλεη; ηαλ έρεηο 24, 

25 θαη 27 καζεηέο, ζην θάζε ηκήκα. Γελ γίλεηαη! Δθ ησλ πξαγκάησλ» (Δ3),  

«(…) Σν νινήκεξν ζρνιείν απηή ηε ζηηγκή είλαη κηα κνξθή κειέηεο. Καη απηφ 

ζρεηηθφ είλαη γηαηί έλα άηνκν κε πνιιά παηδηά πφζν θαιά κειέηε κπνξεί λα θάλεη;» 

(Δ17).  

 

 πλέπεηα φισλ απηψλ είλαη λα κελ επηηπγράλνληαη νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

 «(…) Δγψ λνκίδσ φηη απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρσ θαη ηα 28 ρξφληα πνπ εξγάδνκαη, 

ην νινήκεξν δελ πιεξνί ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, ζε γεληθέο γξακκέο» (Δ14). 

ηελ άπνςε απηή ζπκθσλνχλ νη εθπαηδεπηηθνί: Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ10, Δ11, 

Δ12, Δ13, Δ14, Δ15, Δ17, Δ18, Δ19.  

 

 Αξσγφο ζηε κε επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νινήκεξνπ, ζηέθεηαη 

ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα ην 

ππνβαζκίζεη.  

«Τπάξρνπλ αμηφινγνη ζπλάδειθνη πνπ πξνζπαζνχλ πνιχ. Δ, ζεσξψ σζηφζν φηη ην 

ίδην ην θξάηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην αξκφδην δειαδή γη‟ απηνχο 

ηνπο ζθνπνχο, ε... ζέιεη λα θάλεη ην νινήκεξν δεκνηηθφ ζρνιείν ρψξν θχιαμεο ησλ 

παηδηψλ θαη φρη θάηη πεξηζζφηεξν. Γειαδή, ην θξάηνο πξνζπαζεί λα ην ππνβαζκίζεη κε 

θάζε ηξφπν» (Δ19). 
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Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη αλαθνξηθά κε ηα νινήκεξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ΔΑΔΠ, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα κε ηα 

νινήκεξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Δηδηθφηεξα, εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΑΔΠ κηιψληαο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ θαηαιήγνπλ φηη απνηειεί:  

 Παξθηλγθ παηδηψλ.  

«(…)Καηαιήγεη ζε παξθηλγθ» (Δ16). 

 Δμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεηαη γηα ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ καζεηψλ 

κεηά ην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.   

«(…) λα κπαίλεη ν θαζέλαο φηη ψξα ζέιεη θαη παίξλεη ην παηδί ηνπ άιινο ζηηο 3 

άιινο ζηηο 3 θαη κηζή» (Δ16). 

 Αιιά θπξίσο γηαηί θαηαξγήζεθε ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ζην νινήκεξν 

θαη δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη κε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ.  

«(…) θέηνο ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ, ζην νινήκεξν ζρνιείν ππήξμε απφζπξζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο έπξεπε λα ζηειερψζεη ην νινήκεξν ηκήκα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη. Απφζπξζε απφ ηε δηνίθεζε. Ζ δηνίθεζε δειαδή κε κία 

εγθχθιην, ε νπνία ήξζε κία κέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απέζπξε ηνπο ΠΔ 

70 απφ ην νινήκεξν ηκήκα θαη φξηζε φηη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κφλν κε ηα 

πεξηζζεχκαηα ησλ σξψλ ησλ εηδηθνηήησλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ΠΔ 70. Ζ δηθή κνπ 

ζρνιηθή κνλάδα είλαη ΔΑΔΠ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αθνξά κφλν ηα ζρνιεία 

ΔΑΔΠ. Γελ ιεηηνχξγεζε ην νινήκεξν παξά κφλν ζηηο αξρέο ηνπ Γελάξε θαη φηαλ 

ιεηηνχξγεζε, ιεηηνχξγεζε κφλν κε ηα πεξηζζεχκαηα ησλ εηδηθνηήησλ (…) πνπ ζεκαίλεη 

δειαδή φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ε… ζαθέζηαηα πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο (…)» (Δ13), 

 «(…) κε ηε κε ηνπνζέηεζε δαζθάισλ ζην νινήκεξν δελ επηηπγράλεηαη ή δελ 

εθαξκφδεηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα. Πνπ ζαθψο ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ» (Δ6),  

«(…) δελ ππάξρεη απνθιεηζηηθφο δάζθαινο γηα ην νινήκεξν κε απνηέιεζκα λα κελ 

βνεζηνχληαη ηα παηδηά ζε καζεζηαθφ επίπεδν» (Δ18).  
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 Χο εθ ηνχηνπ ηα παηδηά ζην καζεζηαθφ ηνκέα δελ πξνεηνηκάδνληαη επαξθψο 

γηα ηελ επφκελε κέξα. 

«(…) Οχηε κπνξεί έλαο δάζθαινο αλ έρεη πνιιά παηδηά λα επηηειέζεη παηδαγσγηθφ 

έξγν κε 50 παηδηά ζηε Γιψζζα θαη ζηα Μαζεκαηηθά, κεηά ηα παηδηά ζα θάλνπλ μέλε 

γιψζζα, κεηά Πιεξνθνξηθή, κεηά Γπκλαζηηθή, φηη ψξα πεξηζζεχεη κπαίλεη ζην 

νινήκεξν. ηα ΔΑΔΠ ην νινήκεξν είλαη 2 δηδαθηηθέο ψξεο ζηελ νπζία γηαηί κέρξη ηηο 3 

παξά ηέηαξην ηα παηδηά ηξψλε, απφ ηηο 3 κέρξη ηηο 4 θαη ηέηαξην. ε απηφ ην δηάζηεκα 

είλαη δχν δηαιείκκαηα θαη κηα εηδηθφηεηα ζπλεπψο δελ είλαη δπλαηφ ζε 20-25 ιεπηά λα 

πξνεηνηκαζηεί ε γιψζζα ή ηα καζεκαηηθά γηα ηελ επνκέλε» (Δ16). 

 

 πλεπψο δελ επηηπγράλνληαη νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ηνπ.  

«(…)Δ, ηψξα ηη ζεσξνχκε νινήκεξν;(…)Έηζη φπσο έρεη γίλεη φπνπ απιά θάπνηνη 

κπαίλνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ψξεο ηνπο, πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο ν νπνίνο λα είλαη 

απηφο πνπ ζα ην ζηεξίδεη, ν ππεχζπλνο πνπ ζα ην ζηεξίδεη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο 

φπσο γηλφηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηφηε λνκίδσ φηη έρεη ηειεηψζεη!» (Δ13). 

 

Καηαιήγνληαο ν Δ13 θαηαζέηεη ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ην νινήκεξν έηζη φπσο 

ιεηηνχξγεζε θέηνο ζην δηθφ ηνπ ζρνιείν ΔΑΔΠ ζην Άξγνο: 

«(…) Δκείο θάλακε πνιιέο πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζρνιείν πνπ 

βξίζθνκαη εγψ, λα ιεηηνπξγήζεη ην νινήκεξν θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαπιεξψλνληαο 

πηζαλά θαη πξάγκαηα ηα νπνία νχηε θαλ θαληάδεηαη ην Τπνπξγείν φηη κπνξεί λα ιείπνπλ 

ζηα παηδηά. ρεδηάδνληαο θαη θάλνληαο νκαδηθφ ηξαπέδη θαη θαγεηφ, ζπκπιεξψλνληαο 

γεχκαηα απφ ην δήκν. Μπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα ην δνχκε αθφκα πην δεζηά. Ξαθληθά 

θέηνο φια απηά γθξεκίζηεθαλ!!!»  

Ζ εληειψο δηαθνξεηηθή εκπεηξία θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ Δ12 γηα ην 

νινήκεξν έηζη φπσο ηε βίσζε ζην δηθφ ηνπ ζρνιείν ΔΑΔΠ ζην Ναχπιην: 

«(…) Άξα, ινηπφλ, πηζηεχσ φηη ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ηα νινήκεξα ζρνιεία, εηδηθά 

κε ηα ΔΑΔΠ, πήξαλ ην πξαγκαηηθφ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δειαδή έπαςαλ λα 

είλαη παηδνθπιαθηήξηα, κπήθαλ λέεο εηδηθφηεηεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ αθφκα θαη νη 

δάζθαινη φηη ην νινήκεξν ζρνιείν δελ απνηειεί πάξεξγν αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππάξμνπλ νξγαληθέο ζέζεηο γηα λα δνπιέςνπλ. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη 
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εθπαηδεπηηθνί λα εξγάδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα, γηαηί δνπιεχσ ζε νινήκεξν 

ζρνιείν, είκαη ζην νινήκεξν ηνπ 2
νπ 

δεκνηηθνχ Ναππιίνπ θαη βιέπσ ηηο δαζθάιεο 

ζπλαδέιθνπο κε πφζν κεγάιε αθνζίσζε θαη ζπλέπεηα πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά γηα ηελ 

επφκελε εκέξα. Μνπ θάλεη ηξνκεξή εληχπσζε, πξαγκαηηθά!!!». 

 

7.2.8. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο ηνπο απνιαβέο 

θαη αλ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο (εξ.10) 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πξνθχπηεη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζε πέληε ππνθαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ζρνιηθή κνλάδα ζηελ 

νπνία ππεξεηνχλ:  

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθή κνλάδα θνληά ζηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπο εζηία.  

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθή κνλάδα εληφο λνκνχ πνπ απέρεη 15 

έσο 30 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο.  

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθή κνλάδα εληφο λνκνχ πνπ απέρεη 70 

– 100 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ νηθία ηνπο.  

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ππεξεηνχζαλ ζηελ νξγαληθή ηνπο 

ζέζε ζε ζρνιείν πνπ απείρε 70 – 100 ρηιηφκεηξα θαη ζηα κέζα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ηθαλνπνηήζεθε ε απφζπαζή ηνπο κε απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ ζρνιείν θνληηλφηεξα 

ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο.  

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ έιζεη απφ άιιν λνκφ θαη ππεξεηνχλ ηελ νξγαληθή 

ηνπο ζέζε ζε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο.    

 

 Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επηβαξχλεηαη κε έμνδα 

κεηαθίλεζεο γηαηί ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδνληαη είλαη θνληά ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία. 

«Απηή ηελ ζηηγκή φρη γηαηί ε νξγαληθή κνπ ζέζε είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ. Τπφ 

άιιεο ζπλζήθεο φκσο ζα κνπ είρε δεκηνπξγήζεη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα» (Δ5). 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθνπλ νη Δ3, Δ4, Δ5, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ14, 

Δ15, Δ17.  
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ρεηηθά κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο έηζη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα απνγξαθηθά δειηία 

ησλ ππνθεηκέλσλ πξνθχπηεη φηη ε εθπαηδεπηηθφο Δ3 έρεη 6-10 ρξφληα, ε Δ17 έρεη 11-

15 ρξφληα, νη Δ4, Δ5 & Δ15 έρνπλ 16 – 20 ρξφληα, νη Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ14 έρνπλ 

πάλσ απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο.  

 Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ε ζρνιηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ απέρεη απφ 15 έσο 30 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ην ζπίηη 

ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη δεκηνπξγείηαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ιφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ησλ θαπζίκσλ.  

«ζνλ αθνξά ηηο κηζζνινγηθέο κνπ απνιαβέο (…)ζίγνπξα κνπ δεκηνπξγνχλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, (…) αθφκα θαη ηψξα πνπ απνζπάζηεθα ζε θνληηλφηεξν 

ζρνιείν ε...πξέπεη λα θάλσ εκεξεζίσο 70 ρηιηφκεηξα» (Δ6),  

«Φπζηθά. ηαλ ζέισ ζρεδφλ ηνλ κηζφ κνπ κηζζφ  ζηε βελδίλε γηα λα πάσ ζην 

ζρνιείν κνπ…Σν ζρνιείν πνπ ππεξεηψ απέρεη 15 ρηιηφκεηξα. Σξηάληα ρηιηφκεηξα λα 

πάσ θαη λα έιζσ!!. Ναη» (Δ7), (Δ8),  

Οη εθπαηδεπηηθνί Δ7 & Δ8 έρνπλ 11-15 ρξφληα ππεξεζίαο. 

 Ζ ηξίηε ππνθαηεγνξία είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθή 

κνλάδα εληφο λνκνχ πνπ απέρεη 70 – 100 ρηιηφκεηξα απφ ηελ νηθία ηνπο θαη 

αλαγθάδνληαη θαζεκεξηλά λα δηαλχνπλ κεγάιεο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο. 

Δθπαηδεπηηθφο κε 11-15 ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ αλήθεη ζηε 

δεχηεξε ππνθαηεγνξία εθζέηεη ηελ εκπεηξία πνπ βηψλεη:  

 «(…) Δγψ θάλσ θαζεκεξηλά 70 ρηιηφκεηξα λα πάσ ζην ζρνιείν θαη 70 ρηιηφκεηξα 

λα επηζηξέςσ ζπίηη θαη ε βελδίλε απφ 80 ιεπηά ζην 1 θαη 80 ιεπηά, δηπιαζηάζηεθε ελψ 

ν κηζζφο ππνδηπιαζηάζηεθε. Σν ζέκα είλαη φηη πνιινί γνλείο εθηφο επαγγέικαηνο 

πηζηεχνπλ φηη παίξλνπκε θαη νδνηπνξηθά, φηη καο πιεξψλνπλ ηε βελδίλε» (Δ16). 

 ηε ηέηαξηε θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη άηνκα πνπ ελψ απφ ηελ 

αξρή ηεο ρξνληάο ππεξεηνχζαλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε πνπ απείρε 70 – 100 

ρηιηφκεηξα θαη πεγαηλνέξρνληαλ θαζεκεξηλά, ζηα κέζα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ηθαλνπνηήζεθε ε απφζπαζή ηνπο κε απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ ζρνιείν θνληηλφηεξα 

ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  

«Μνπ δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνβιήκαηα, δελ κπνξψ λα αληαπεμέιζσ νηθνλνκηθά θαη 

αλαγθάδνκαη λα δεηψ ρξήκαηα απφ ηνπο γνλείο κνπ» (Δ1),  
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«ζνλ αθνξά ηηο κηζζνινγηθέο κνπ απνιαβέο ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ 

αλαγθάδνκαη λα θάλσ εμαηηίαο ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζίγνπξα 

κνπ δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα, φηαλ έπξεπε λα θάλσ πάλσ 

απφ 80 ρηιηφκεηξα κφλν γηα λα πάσ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη άιια ηφζα γηα λα 

επηζηξέςσ αληηιακβάλεζαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ήηαλ πνιιά» (Δ6),  

«ηαλ  πήγαηλα ζηελ νξγαληθή κνπ ζέζε ηα έμνδά κνπ ήηαλ δπζαλάινγα πνιιά γηαηί 

θφζηηδε ην 50 ηνηο εθαηφ ηνπ κηζζνχ κνπ» (Δ18), 

 «(…) Οη κηζζνινγηθέο κνπ απνιαβέο έρνπλ κεησζεί θαηά ην 1/3 ιηγφηεξν. Δ… 

ίγνπξα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε δσή κνπ ζε άιινπο ηνκείο πεξηζζφηεξν παξά 

ζηηο κεηαθηλήζεηο κνπ Δ... βέβαηα ην γεγνλφο φηη δηακέλσ κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ ε, 

λνκίδσ φηη ιέεη πνιιά. Γελ κνπ επηηξέπεη ν ζπγθεθξηκέλνο κηζζφο λα απηνλνκεζψ 

100% πιένλ θάηη πνπ ίζρπε παιαηφηεξα!! Σα έμνδα ηεο κεηαθίλεζήο κνπ ζηελ νξγαληθή 

κνπ ζέζε επί θαζεκεξηλήο βάζεσο, ζίγνπξα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ε νξγαληθή κνπ ζέζε απέρεη 90 ρηιηφκεηξα απφ ην ηφπν δηαλνκήο κνπ, 180 δειαδή 

ρηιηφκεηξα εκεξεζίσο, νπφηε ζίγνπξα ηα έμνδα, πέξα απφ ηνλ θφπν ηεο δηαδξνκήο, 

ζίγνπξα ηα έμνδα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα θαη δελ κνπ επέηξεπαλ κία πην αμηνπξεπή 

δσή» (Δ19).  

Χο πξνο ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί: ε Δ1, Δ19 & ν Δ6 έρνπλ 6-

10 ρξφληα, ε Δ18 έρεη 11-15 ρξφληα ππεξεζίαο. 

 Ζ πέκπηε θαηεγνξία είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ήιζαλ απφ άιιν λνκφ 

αθήλνληαο πίζσ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, επεηδή δελ πήξαλ απφζπαζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζπλεπψο αλήθνπλ 

ζηνπο πξψηνπο βαζκνχο κηζζνινγηθά, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά ζε δπζκελή ζέζε 

απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο.  

  Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ηα βηψκαηά ηνπο:  

O Δ9, κε 6-10 ρξφληα ππεξεζίαο, ήιζε απφ ην λνκφ Πξέβεδαο ζηελ Αξγνιίδα θαη 

ππεξεηεί ζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ απέρεη 25 ρηιηφκεηξα απφ ην ζπίηη πνπ ελνηθηάδεη.  

«Σεξάζηην πξφβιεκα, ηεξάζηην! Μηα νηθνγέλεηα ζαλ ηελ δηθή κνπ πνπ έρεη λα 

ζπληεξήζεη δχν ζπίηηα πνπ έρεη ζπλ ηα 700 ρηιηφκεηξα ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαίσο, κφλν 

γηα ηε κεηαθίλεζε, γηα λα δσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Με βάισ θαη  ηε κεηαθίλεζε γηα λα 

πάσ ζην ζρνιείν πνπ θαζεκεξηλά είλαη 50 ρηιηφκεηξα πήγαηλε-έια. Λνηπφλ, πηζηεχεηε, 
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φηη κπνξεί θάπνηνο κε ηνπο κηζζνχο πνπ παίξλνπκε ζήκεξα λα ηα βγάιεη πέξα; O 

κηζζφο κνπ απηή ηελ ζηηγκή, είκαη ζηα 910 επξψ αθξηβψο!».  

Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ2, κε 11-15 ρξφληα ππεξεζίαο, ήιζε απφ ην λνκφ εξξψλ ζηελ 

Αξγνιίδα θαη ππεξεηεί ζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ απέρεη 15 ρηιηφκεηξα απφ ην ζπίηη πνπ 

ελνηθηάδεη:  

«ίγνπξα δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα θαη κεγάιν πξφβιεκα ζα έιεγα, αλ ζθεθηείηε 

πξνζσπηθά φηη (…) δελ έρσ πάξεη θαη απφζπαζε, νπφηε ηα έμνδα είλαη δηπιάζηα ζα 

έιεγα. Δίκαη καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γχξσ ζηα 830 ρηιηφκεηξα» (Δ2).  

 

7.3. ΑΞΟΝΑ Β: Δπίδξαζε ησλ λέσλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

 

7.3.1. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ην αλ ζα επηδίσθαλ 

εζεινληηθά ηελ αμηνιόγεζή ηνπο κε πνζόζησζε πξνθεηκέλνπ λα αλεβνύλ βαζκό 

δεδνκέλνπ όηη ε αθώιπηε πξναγσγή από ηνλ έλα βαζκό ζηνλ άιιν δελ ηζρύεη 

πιένλ (εξ.11) 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ζην ελ ιφγσ εξψηεκα 

πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ: 

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ζα δεηνχζαλ λα αμηνινγεζνχλ 

εζεινληηθά,  

 πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ζηνλ επφκελν βαζκφ θαη ζπλεπψο λα αλεβνχλ 

κηζζνινγηθά, 

«Θα δεηνχζα λα αμηνινγεζψ πξνζσπηθά πξνθεηκέλνπ λα αλέβσ βαζκφ γηαηί απηφ 

ζα βνεζήζεη πνιχ ζηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα» (Δ2), (E5),  

«Ναη, ζα δεηνχζα λα αμηνινγεζψ, ρσξίο πνζφζησζε, βέβαηα» (Δ3),  

«Δίκαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο. Παξφια ηα πξνβιήκαηά ηεο, παξφηη δελ έρνπκε 

εκπηζηνζχλε ζ‟ έλα ζχζηεκα πνπ ην ζηήλνπλ κφλν θαη κφλν γηα λα ην ζηήζνπλ (…) 

Αμηνινγείηαη ν θάζε ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, θάζε κέξα ζηελ δνπιεία ηνπ. Δίλαη 

αδχλαηνλ λα κελ αμηνινγείηαη ν δάζθαινο. Ο δάζθαινο αμηνινγεί ηα παηδηά ηνπ. Ναη! 
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Καη εγψ πξέπεη λα αμηνινγεζψ. Καη εθφζνλ ζέισ λα αλέβσ, ζα πεξάζσ ηηο εμεηάζεηο 

κνπ» (Δ4),   

 «Σψξα αλ ήζεια εγψ λα αμηνινγεζψ πξνζσπηθά; Μπνξεί θαη λα ήζεια λα 

αμηνινγεζψ.(…)Μπνξεί θαη λα ην δεηνχζα απηφ, λαη!! Γελ λνκίδσ φηη ζα κε έβξηζθε 

αληίζεην» (Δ8), (Δ13), 

«Αλαγθαζηηθά, ζα δεηήζσ λα αμηνινγεζψ. χκθσλα κε ηα λέα κέηξα φινη ζα 

αμηνινγεζνχκε είηε ην ζέινπκε είηε φρη. (…) Θεσξψ, φηη ν ηξφπνο πνπ ζα πεξάζνπλ ζα 

είλαη ηέηνηνο ψζηε ζίγνπξα ζα αλαγθαζηψ λα ην δεηήζσ» (Δ18).  

 θαη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κηα αλψηεξε ζέζε εθπαίδεπζεο.   

«(…) χκθσλα κε ην λφκν 3848 ηνπ 2010, θαλέλα ζηέιερνο εθπαίδεπζεο αλ δελ 

έρεη ιάβεη κέξνο ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα αηηεζεί λα είλαη μαλά 

ζηέιερνο. Άξα ζεσξείηαη θάηη δεδνκέλν. Δ…αλ ζα ήζεια λα θαηαιάβσ κία ζέζε 

εθπαίδεπζεο, λαη!» (Δ15).   

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ιίγα ρξφληα 

ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ρακειφκηζζνη θαη θαηά ζπλέπεηα ζα δεηήζνπλ λα 

αμηνινγεζνχλ εζεινληηθά, θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

 «(…) Θεσξψ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηνπο ρακεινχο βαζκνχο Σ θαη Δ 

είλαη αλαγθαζκέλνη θαη ππνρξεσκέλνη λα αμηνινγεζνχλ γηαηί νη απνδνρέο είλαη θνβεξά 

ρακειέο. κσο, ε κεηαθίλεζε ζε απηνχο ηνπο βαζκνχο είλαη πνιχ πην εχθνιε, (…) 

εηδηθά ζηνλ ηειεπηαίν βαζκφ πεξλάλε φινη, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ζα θνπνχλ είλαη 10 

ηνηο εθαηφ. Οη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγάιν θίλεηξν γηα απηφ πνιινί 

δεηνχλ ηελ αμηνιφγεζε φρη γηαηί πηζηεχνπλ φηη είλαη θαιή ε αμηνιφγεζε αιιά γηαηί 

ζέινπλ λα πεηχρνπλ κηα θαιπηέξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο απνιαβήο ηνπο» (Δ12). 

 

 Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζρπξίδεηαη φηη δε ζα δεηνχζαλ λα 

αμηνινγεζνχλ εζεινληηθά γηαηί:    

 είηε ζεσξνχλ φηη ε γεληθφηεξε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

αζαθή θαη κεξνιεπηηθή,  

«(…) Αλ έιζεη ε ζχκβνπινο 1- 2 θνξέο ζηελ ηάμε ζα θαηαιάβεη ην παηδαγσγηθφ 

θιίκα, αλ νη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ή αληαπνθξίλνληαη αξλεηηθά ή αλ ζα 

αλνίμεη ηεηξάδηα; Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη 4-5 θνξέο ηνπιάρηζηνλ ζηαδηαθά γηαηί 
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ππνηίζεηαη έρσ ηελ θαιή ηελ ηάμε εγψ θαη δελ έρσ πξφβιεκα άιινο έρεη ηελ θαθή ζε 

εηζαγσγηθά ηελ ηάμε ζα αμηνινγεζεί αξλεηηθά; (…) Δγψ απηφ ζα πξφηεηλα λα έξζεη ν 

αμηνινγεηήο λα κπεη κέζα ζε κηα ηάμε πνπ δελ ηελ μέξεη, φρη λα δηαιέμεη ηελ θαιχηεξε 

θαη λα δνχκε πψο ζα αληαπνθξηζεί ζηνλ θαιφ καζεηή, ζηνλ άζρεκν θαη κεηά λα ηνπ 

πνχκε φινη εκείο: «Μπξάβν, πνιχ σξαία λα καο αμηνινγήζεηε!» Έηζη, είλαη ην ζσζηφ, 

πηζηεχσ. Καη φρη λα βάιεη θάησ ην ραξηί θαη λα ηζεθάξεη ςπρξά λαη-φρη, λαη-φρ,η 

παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά» (Δ16),    

«Δ, λα ζαο πσ ε… είκαη θαηά ηεο αμηνιφγεζεο κε ηνπο ησξηλνχο φξνπο. (…) Δ... 

δπζθνιεχνκαη φκσο λα πξνζαλαηνιηζηψ πξνο απηή ηελ νδφ. Γελ ζπκθσλψ κε ηελ 

θηινζνθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεξνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζ‟ απηά ηα 

επίπεδα θαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο» (Δ19), 

 είηε πηζηεχνπλ φηη δε ζα ιάβνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, εμαηηίαο ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρεη δεζκεπηεί ε Διιάδα κε ηνπο δαλεηζηέο 

ηεο,  

«Γελ ζα δελ ζα δεηνχζα λα αμηνινγεζψ. Α... δηφηη ζεσξψ φηη θαη λα πξναρζείο 

βαζκνινγηθά νη δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο καο πξνο ηνπο δαλεηζηέο, πξνο ηελ ηξφηθα, είλαη 

ηέηνηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ κηζζνινγηθέο πξναγσγέο» (Δ6),  

«(…) Αιιά λα αμηνινγεζψ γηα λα αλέβσ βαζκφ φρη δελ ζα ην δεηνχζα. ρη γηαηί 

εγψ πηζηεχσ φηη έλαο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη παηδαγσγφο πξψηα απφ φια θαη ηα 

ππφινηπα έπνληαη. Άξα δελ κε ελδηαθέξεη λα κε αμηνινγήζνπλ γηα λα αλέβσ βαζκφ. 

Δηδηθά εγψ ην γλσξίδσ, γηαηί έρσ ηειεηψζεη θαη ηε λνκηθή, φηη φια απηά πνπ 

ππνγξάθηεθαλ (…) ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ζηαδηαθά νη κηζζνί καο ζα είλαη ίδηνη κε 

ηα Βαιθάληα. Απηφ ππνγξάςακε!» (Δ7),  

 είηε θνβνχληαη φηη ην Τπνπξγείν ζα ζπλδέζεη ηελ αμηνιφγεζε κε ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη ηελ απφιπζε κέζα απφ ηελ πνζφζησζε, 

«Γελ ζα ην δηάιεγα λα αμηνινγεζψ, γηαηί ζεσξψ είλαη παγίδα. Γειαδή ε 

αμηνιφγεζε δελ γίλεηαη γηα ην θαιφ ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ην θαιφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

αμηνιφγεζε κε ηελ πνζφζησζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν γηα λα απνιπζνχλ εθπαηδεπηηθνί. 

Απηφ ζθέθηεηαη ε θπβέξλεζε!» (Δ10), 

«Γελ είλαη θαθή ε αμηνιφγεζε κε ηελ έλλνηα φηη παληνχ ζην θφζκν αμηνινγνχληαη 

θαη ζηνλ επξχηεξν δηνηθεηηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο αμηνινγνχληαη. Μφλν νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ αμηνινγνχληαη. Βέβαηα είκαζηε ζε κηα ζπλερή θαη θαζεκεξηλή αμηνιφγεζε (…) Απ‟ 
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ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο καο αμηνινγνχκαζηε θαζεκεξηλά. Δίκαζηε εθηεζεηκέλνη. 

κσο, κε ην ζθεπηηθφ απηφ πνπ ζέιεη λα ην θάλεη ε θπβέξλεζε δελ κε βξίζθεη ζχκθσλε. 

Γε ζα ην δεηνχζα γηαηί δελ έρσ εκπηζηνζχλε. Σνπο ελδηαθέξεη λα βγνπλ ηα λνχκεξα. Θα 

ην ζπλδέζνπλ κε ηηο απνιχζεηο θαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα» (Δ17),  

 είηε βξίζθνληαη ζε «αζθαιή ζέζε» γηαηί ήδε είλαη ζε πςειφ βαζκφ 

θαη δελ ελδηαθέξνληαη ή δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ βαζκφ.     

«Δγψ είκαη ήδε ζην Β βαζκφ κε 24 ρξφληα ππεξεζίαο. Ίζσο λα κελ είκαη εηιηθξηλήο 

θαη αληηθεηκεληθφο, άξα δελ έρσ λα πάσ ζηνλ Α βαζκφ» (Δ11),  

«Δθ πεπνηζήζεσο, δε ζα δεηήζσ λα αμηνινγεζψ γηαηί αλήθσ θαη ζην βαζκφ Β πνπ 

νπζηαζηηθά είλαη θαηαιπηηθφο» (Δ12), 

«Λνηπφλ, είκαη ζην Β2 αθφκα δελ έρσ απνθαζίζεη αλ ζα δεηήζσ λα αμηνινγεζψ 

(…) γηαηί έρσ αθφκα πιενλάδνληα ρξφλν ζην θιηκάθην πνπ είκαη θαη ίζσο κέρξη λα 

παξαηηεζψ λα κελ ρξεηαζηεί λα αμηνινγεζψ (Δ14). 

 

7.3.2. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην δήηεκα ηεο πνζόζησζεο ζηελ 

αμηνιόγεζή ηνπο (εξ.12)  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δηαθαίλεηαη 

φηη:  

 Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη ε πνζφζησζε εηζάγεηαη 

απφ ην Τπνπξγείν γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.  

«Φαληάδνκαη γηα λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξναρζνχλ, γηα λα κελ 

θνζηίζεη  ζην θξάηνο νηθνλνκηθά» (Δ2), (Δ3), 

 «Μπαίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Λέλε φρη φηη δελ ζα ζπλδέεηαη κε απνιχζεηο φηη 

ζα ζπλδέεηαη κε επηκφξθσζε, κε αλαηξνθνδφηεζε αιιά θαλέλαο δελ ην μέξεη. Αιιά 

ζίγνπξα ζα θφβνπλ ρξήκαηα» (Δ16), 

«(…) γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Θεσξψ φηη ε θπβέξλεζε ζέιεη λα κεηψζεη ην 

θφζηνο. Λεηηνπξγεί ζαλ κηα επηρείξεζε απηή ηε ζηηγκή. Βάδεη θάησ ηα έζνδα θαη ηα 

έμνδα θαη ζέιεη λα πηάζεη έλα ζηφρν, νηθνλνκηθφ. Γνπιεχεη κε αξηζκνχο» (Δ17). 

 

 H πνζφζησζε ζεσξείηαη σο χπνπιε παγίδα.  
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 «Σε ζεσξψ αλφεηε ηελ πνζφζησζε. Γειαδή ηφζνη ζα πεξάζνπλ θαη ηφζνη φρη; 

Δίλαη αλφεην δελ ζηέθεη ινγηθά. Γηα κέλα δελ ζηέθεη ινγηθά. Γηαηί έλα ζρνιείν κπνξεί 

λα έρεη έλα πνζνζηφ ε… άξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ, μέξσ εγψ 2% θαη θάπνην άιιν 

ζρνιείν λα έρεη 92 %. Πψο ην γλσξίδνπλ; Σελ πνζφζησζε ηε βάιαλε, πηζηεχσ, γηα λα 

κελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα ππάξρεη αληηδηθία θαη 

αληαγσληζκφο. Με ζηφρν ηε δηάιπζε. Ση άιιν ζηφρν λα έρνπλ; Σε δηάιπζε ηνπ ζπιιφγνπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δηάιπζε ησλ ζρνιείσλ» (Δ7), (Δ18), 

«(…) Πψο κπνξείο εθ ησλ πξνηέξσλ λα μέξεηο φηη έλα πνζνζηφ είλαη ηθαλφ θαη έλα 

πνζνζηφ είλαη αλίθαλν. Δίλαη ζαλ λα κπαίλεηο ζε κία ηάμε θαη λα ιεο φηη, άζρεηα κε ην 

ηη πιηθφ έρσ ζα βάισ απηνχο ηνπο βαζκνχο ζε απηνχο ηνπο καζεηέο θαη απηνχο ηνπο 

βαζκνχο ζε απηνχο ηνπο καζεηέο, ρσξίο λα έρσ κπεη θαλ ζηελ ηάμε» (Δ8). 

 

 Ζ πνζφζησζε απνηειεί ην κέζν γηα απνιχζεηο εθπαηδεπηηθψλ. 

«(…) Θέινπλ λα ζπλδέζνπλ ηελ αμηνιφγεζε κε ηηο απνιχζεηο. Απηφ είλαη ν ιφγνο 

πνπ βάδνπλ ηελ πνζφζησζε, γηα λα απνιχζνπλ θφζκν» (Δ1), 

 «Δθηηκψ, πσο ε πνζφζησζε είλαη έλα είλαη έλα κέζν (…) ην νπνίν βνεζάεη ζηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη δελ είλαη θαη απίζαλν λα δνχκε θαη 

απνιχζεηο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο» (Δ6), 

«Πνιχ απιά πξέπεη λα γίλνπλ απνιχζεηο θαη πξέπεη κηζζνινγηθά θάπνηνη λα 

παξακείλνπλ ζην ίδην επίπεδν γηα πνιιά ρξφληα» (Δ9),  

«Φαληάδνκαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα απεηιή. Γηφηη φηαλ πξαγκαηηθά ζέιεηο, ζε 

ελδηαθέξεη ε εθπαίδεπζε, θάλεηο θάηη σο θξάηνο, σο θνηλσλία, λα επηκνξθψλεηο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, (…) δελ ηνλ ζηήλεηο ζην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα αιιά ηνλ βνεζάο λα 

εμειηρζεί. Άξα, ζεσξψ φηη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγεί σο θφβεηξν κε ζπλέπεηεο ηελ 

απφιπζε θάπνηα ζηηγκή γηαηί αλ κείλεηο δχν θνξέο θαζεισκέλνο ζηνλ ίδην βαζκφ, 

απνθιείεηαη λα ππάξμεη κηα απφιπζε;» (Δ11),  

 «(…) Γηαηί ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα θχγεη θφζκνο. Ναη, λα απνιπζεί, 

δηφηη επεηδή είκαζηε έλαο θιάδνο ν νπνίνο δελ έρεη κπεη θαλείο κε κέζν, δελ έρνπκε 

πιαζηά πηπρία είλαη φια κεηξήζηκα, δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο παξά κφλν ε πνζφζησζε 

ψζηε λα θχγεη έλα κεγάιν ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ» (Δ18), 



 198 

«Θεσξψ πσο ην δήηεκα ηεο πνζφζησζεο ε, κπαίλεη εθ ηνπ πνλεξνχ απφ ην 

θξάηνο, (…) γηαηί νη ζθνπνί ηνπ ηειηθά δελ είλαη ε θαιπηέξεπζε ηεο παηδείαο αιιά 

κάιινλ νη απνιχζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζπλαδέιθσλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο ηνπ θξάηνπο» (Δ19). 

Σε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο δηαζχλδεζεο ηεο πνζφζησζεο κε ηηο απνιχζεηο 

ελζηεξλίδνληαη θαη νη Δ4, Δ5, Δ8, Δ10, Δ14.   

 

7.3.3. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε δηαζύλδεζε ηεο ππεξεζηαθήο 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε (εξ.13) 

 

Καηαδεηθλχεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ φηη:   

 Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δελ είλαη αλαγθαία ε ζχλδεζε ηεο 

ππεξεζηαθήο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε γηαηί ε εθπαίδεπζε 

είλαη ιεηηνχξγεκα.  

«Δ… φρη θαηεγνξεκαηηθά φρη! Δ… φρη γηαηί ε εθπαίδεπζε είλαη ιεηηνχξγεκα!» (Δ5),   

«Θεσξψ φηη ην «επάγγεικα» (…) δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηα ρξήκαηα θαη 

βαζηθά κε ελνριεί πάξα πνιχ ε θάζε πνπ αθνχσ απφ πάξα πνιινχο ζπλαδέιθνπο λα 

ιέλε «ηφζα παίξλσ-ηφζα θάλσ». Γελ είλαη απηφο ν ζηφρνο καο. Γειαδή φηαλ έρεηο 

κπξνζηά ζνπ ηνπο καζεηέο ζνπ ηνπο νπνίνπο εζχ ζα πξέπεη λα ηνπο δψζεηο φζα 

πεξηζζφηεξα εθφδηα κπνξείο, δελ πξέπεη λα ην κεηξήζεηο απηφ κε ην πφζα επξψ 

παίξλεηο» (Δ14). 

 

 Άιινη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη επάγγεικα θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο επαγγεικαηίαο ηεο εθπαίδεπζεο.    

«Απηφ γηλφηαλε πάληα. Γειαδή φηαλ άιιαδεο θιηκάθην πάληα κηζζνινγηθά 

αλέβαηλεο. Δίλαη επάγγεικα. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη επαγγεικαηίαο. Μνξθψλεηαη 

θαλνληθά, έρεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, επηκνξθψλεηαη, θάλεη κεηαπηπρηαθά, 

δηδαθηνξηθά γηαηί είλαη έλαο επηζηήκνλαο. Δπηζηήκνλαο ηεο εθπαίδεπζεο» (Δ15).   
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 Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδέρεηαη ηε ζχλδεζε ηεο 

ππεξεζηαθήο αλέιημεο κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη 

θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ θαη επηκνξθψλεηαη 

ζπλερψο πάλσ ζηελ επηζηήκε ηνπ, ζα πξέπεη λα αληακείβεηαη.  

«(…) πξνυπφζεζε φηη ε κηζζνινγηθή εμέιημε ζα είλαη θάηη ζαλ κπφλνπο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ζνπ αλέιημε. Γειαδή θάηη ζαλ επηβξάβεπζε γηα ηελ εξγαζία ζνπ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ζνπ αλέιημε. πσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα» (Δ6), (Δ19), 

«(…) Γηαηί θαζέλαο δίλεη θαη ην είλαη ηνπ, δίλεη, θάλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ» (Δ10),  

«Πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θίλεηξν. Πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα βάζε απνδεθηή γηα φινπο θαη απφ θεη θαη πέξα γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ 

μερσξίδνπλ ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα αληακνηβή» (Δ11), 

«Βέβαηα, άλζξσπνη πνπ έρνπλε ηε δηάζεζε, ηελ επηζπκία λα κεηεμειηρζνχλ, λα 

θάλνπλ κεηαπηπρηαθά, λα θάλνπλ δηδαθηνξηθά, φπσο θαη πξηλ ππήξρε έλα 10%, λα 

αληακείβνληαη. Σν ζεσξψ πνιχ δίθαην. Καη πνηέ δελ κνπ είρε δεκηνπξγεζεί ε δηάζεζε 

λα θξίλσ αξλεηηθά θάπνηνλ επεηδή παίξλεη πεξηζζφηεξα ιεθηά απφ κέλα, επεηδή έρεη 

θάλεη έλα κεηαπηπρηαθφ ή επεηδή έρεη proficiency θαη εγψ δελ έρσ» (Δ17). 

 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, άιισζηε, έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κεγαιχηεξε πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. 

«Θεσξψ φηη φηαλ (…) θάπνηνο πξνζθέξεη ζηελ παηδεία, φηαλ απνδεδεηγκέλα αμίδεη, 

θαιφ ζα ήηαλ λα ακείβεηαη θαη κηζζνινγηθά γηαηί φηαλ ην βηνηηθφ επίπεδν ελφο 

ζπλαδέιθνπ είλαη ζε θαιφ επίπεδν, ζίγνπξα ζα πξνζθέξεη θαη πεξηζζφηεξα. αθψο, 

φηαλ θάπνηνο έρεη ιχζεη ηα ζέκαηα ηα νηθνλνκηθά ζα έρεη θαη κεγαιχηεξε δηάζεζε λα 

θάλεη πξνγξάκκαηα, λα κάζεη θάηη παξαπάλσ, λα δψζεη ρξήκαηα λα επηκνξθσζεί, 

φηαλ, φκσο, έρεη πξφβιεκα επηβίσζεο, πψο κπνξεί λα είλαη θαιχηεξνο; Άξα, ζεσξψ φηη 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη» (Δ18).  
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7.3.4. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ην αλ ε αμηνιόγεζή ηνπο ζα 

κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλαλ ζεκαληηθό παξάγνληα παξακνλήο ζηελ εθπαίδεπζε 

(εξ.14) 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, νη απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ είραλ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ, ίζσο, γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί έθεξαλ ζην κπαιφ ηνπο ηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο ζεηηθήο θαη ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο ελέρεη θάζε κνξθή αμηνιφγεζεο γηα απηνχο. 

 

 Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θξαηνχλ,  

 κηα νπδέηεξε ζηάζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, ρσξίο λα 

θνξηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά.  

«(…) Γηα ην ιφγν πνπ ζπλδένπλ ηελ αμηνιφγεζε κε ηηο δηάθνξεο θαηαηάμεηο, αλ 

είζαη «επαξθήο», «αλεπαξθήο», ζπλδέεηαη κε ηελ παξακνλή ζηελ εθπαίδεπζε» (Δ2),  

«Αλ δελ αμηνινγεζείο δελ λνκίδσ φηη έρεηο θαη άιιε επηινγή. ε πεξίπησζε 

αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο λνκίδσ φηη ην επφκελν κέηξν είλαη ε απφιπζε» (Δ5), 

«(…) απηφ πνπ θάλσ, επαλαιακβάλσ, δελ είλαη δνπιεηά. Δίλαη ιεηηνχξγεκα θαη αλ 

δελ είκαη ηθαλή λα θάλσ απηφ, λα έρσ απέλαληί κνπ παηδηά γηα λα ηνπο δψζσ αγσγή 

θαη κάζεζε…Γηαηί δελ πηζηεχσ ζηνλ φξν εθπαηδεπηηθφο πηζηεχσ ζηνλ φξν παηδαγσγφο. 

Δάλ, ινηπφλ, δελ έρσ ινηπφλ πξνρσξήζεη  γηα λα θηάζσ  ζε απηφ ην ζηφρν ηνπ 

παηδαγσγνχ, ε…θπζηθά άκα είκαη αλίθαλε λα κε ζηείιεη ζπίηη κνπ γηαηί απέλαληί κνπ 

δελ έρσ ραξηηά, έρσ ςπρνχιεο» (Δ7), 

 «Σν λα κείλσ ή λα θχγσ απφ ηελ εθπαίδεπζε, φρη δελ ην ζθέθηνκαη έηζη. Θα 

αμηνινγεζψ θαη ζα θνβεζψ; ρη, δελ ην ζθέθηνκαη έηζη» (Δ16), (Δ3),  

«(…) απηφ πνπ έρεη αθνπζηεί είλαη φηη  έλα κηθξφ πνζνζηφ ζα θξίλεηαη αλεπαξθέο 

θαη ζα θεχγεη θαη νη ππφινηπνη ζηάζηκνη, ζηάζηκνη. Καη θπζηθά ηνπο δηεπθνιχλεη απηφ, 

πάιη, νηθνλνκηθά (…) γηαηί άκα δηψμεη θάπνηνλ πνπ παίξλεη 1200 ζα πάξεη δχν κηθξνχο 

κε 600. Σφζν απιφ!!(…) Πάλε κε λνχκεξα .Γελ ηνπο ελδηαθέξεη θάηη άιιν. θνπφο 

είλαη λα βγεη ην λνχκεξφ ηνπο. Απηφ!!» (Δ17), 

«Θεσξψ φηη γηα λα παξακείλσ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα αμηνινγεζψ ζεηηθά, αλ 

αμηνινγεζψ αξλεηηθά, ζχκθσλα κε ηα κέηξα, έλα δηάζηεκα ζε επηκνξθψλνπλ θαη ην 

επφκελν βήκα είλαη πάιη αμηνιφγεζε αιιά ζεσξψ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζα απνιχνληαη ή 
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ζα κεηψλνπλ πάξα πνιχ ην κηζζφ ή ζα ζε βγάδνπλ απφ ηελ ηάμε. Πάλησο, ζα έρεη 

θάπνηεο επηπηψζεηο, ζίγνπξα!!» (Δ18), (Δ19). 

 

 Σα ππφινηπα ππνθείκελα δελ έδσζαλ ζαθή απάληεζε ζην εξψηεκα αιιά 

πεξηνξίζηεθαλ ζε γεληθφηεηεο 

 γηα ηελ αμηνιφγεζε γεληθά: ππέξ ή θαηά    

«Γελ είκαη θαηά ηεο αμηνιφγεζεο αιιά ην πψο έρεη επηβιεζεί, ην πψο έρεη πεξάζεη, 

έρεη θαιιηεξγήζεη έλα θιίκα εθθνβηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξψ λα ιεηηνπξγήζσ 

φπσο ζέισ (…) θνβάκαη φηη ηα επφκελα ρξφληα απηφο ν εθθνβηζκφο λνκίδσ φηη ζα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά» (Δ1), 

«(…) Ζ αμηνιφγεζε αλ γίλεη ζσζηά θαη έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη γηα λα βειηηψζνπκε έλα απνηέιεζκα ή λα 

θαηαγξάςνπκε, λα δνχκε ηη πήγε θαιά ηη πήγε ιάζνο, λα δνχκε  ηη παξεκβάζεηο πξέπεη 

λα θάλνπκε γηα λα ην βειηηψζνπκε. Αλ ινηπφλ ηα θάλνπκε απηά ζσζηά ζα έρνπκε θαη ηα 

θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Αλ θάλνπκε ηελ αμηνιφγεζε θαη έρνπκε κφλν σο ζηφρν 

πεξηθνπέο γηα παξάδεηγκα πξνζσπηθνχ, έκςπρνπ δπλακηθνχ δειαδή, δελ λνκίδσ πσο 

απηφ ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο εθπαίδεπζεο. Δμαξηάηαη πψο ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε. 

Δμαξηάηαη δειαδή ηη ζέινπκε λα αμηνινγήζνπκε θαη πψο ζα ην αμηνινγήζνπκε» (Δ8),  

 «(…) Θεσξψ φηη θακία αμηνιφγεζε δελ είλαη αληηθεηκεληθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δε, 

πνπ πξνηείλεηαη είλαη άθξσο αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηπαηδαγσγηθή δηφηη είλαη 

ηεξαξρηθή. Δίλαη κφλν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Δ… ζεσξψ φηη πιένλ ε λέα γεληά θαη 

ηα παηδηά πνπ είλαη κηθξφηεξεο ειηθίαο απφ κέλα έρνπλ εηνηκαζηεί γηα φιεο απηέο ηηο 

ζπλζήθεο. Θεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλε» (Δ15), 

 γηα ηελ εθπαίδεπζε 

«Δ, ηψξα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Γηαηί ππάξρεη ιίγν ε 

ηξέια. Λέλε φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ιεηηνχξγεκα επνκέλσο, εληάμεη. Κάπνηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα λα ‟λαη πεηπρεκέλνο δελ ην θάλεη απαξαίηεηα γηαηί ζα πάξεη κεγαιχηεξν 

κηζζφ γηαηί έηζη ζα ζπλδεζεί κε θάηη άιιν. Σν θάλεη γηαηί απηφ είλαη ην θέθη ηνπ. Γηαηί 

ηνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλεη» (Δ13), 

 γηα ην αλ ζα δεηνχζαλ νη ίδηνη λα αμηνινγεζνχλ. 



 202 

 «(…) Παξφια απηά ζα ην ηνικνχζα. Έηζη θαη αιιηψο! ε θακία δνπιεηά δελ 

βαδίδεηο κε αζθάιεηα, νπφηε ζα ην ηνικνχζα θαη ζα έβιεπα. Καη απφ εθεί θαη πέξα αλ 

ζεσξνχζα φηη είρα αδηθεζεί θαηάθνξα ζα ππέβαια ηελ έλζηαζή κνπ. Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία ζηελ δνπιεηά κνπ, ζα ηελ έθαλα» (Δ4). 

 

 Τπήξμαλ, φκσο, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ επθξηλψο φηη ε ζεηηθή 

αμηνιφγεζή ηνπο ζα απνηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα παξακνλήο ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε.   

«(…) ε πεξίπησζε πνπ ηπγράλσ ζεηηθήο αμηνιφγεζεο, ζαθψο, ζα είλαη έλαο 

παξάγνληαο παξακνλήο κνπ ζηελ εθπαίδεπζε» (Δ6),   

«Πηζηεχσ φηη νη άλζξσπνη πνπ αγαπάλε ηελ εθπαίδεπζε είηε κε αμηνιφγεζε είηε 

ρσξίο ζα κείλνπλ, νη άλζξσπνη πνπ δίλνπλ θαη ηελ ςπρή ηνπο γηα απηφ ην ρψξν είηε κε 

αμηνιφγεζε είηε ρσξίο ζα παξακείλνπλ. Δγψ, λαη, ζα είκαη απφ εθείλνπο πνπ ζα 

παξέκεηλαλ» (Δ11),  

«Ζ αμηνιφγεζε κνπ κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα παξακνλήο κε ηελ έλλνηα ηεο 

ελζάξξπλζεο, κε θακία άιιε έλλνηα» (Δ12).  

 

 Κάπνηνη άιινη εζηηάδνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο 

ζπλδένληάο ηε κε ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ απφιπζή ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

«Σν αθξηβψο αληίζεην. Ζ αμηνιφγεζή κνπ ζα κνπ θάλεη έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 

λα θχγσ απφ ηελ εθπαίδεπζε, λα κε δηψμεη κάιινλ απφ ηελ εθπαίδεπζε» (Δ9), 

«Δ… έηζη φπσο έρεη δνζεί ε αμηνιφγεζε ηψξα ζηα ζρνιεία, ζεσξψ, φηη  ζα 

βνεζήζεη φζν ην δπλαηφλ πην γξεγνξφηεξα λα θχγνπλ θάπνηνη άλζξσπνη απφ ηελ 

εθπαίδεπζε γηα απηφ βάδεη θαη ηελ πνζφζησζε. Δίλαη έλα κέηξν πνπ εμππεξεηεί ην 

θξάηνο θαη ην Τπνπξγείν. Να βγάιεη θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ εθπαίδεπζε» 

(Δ10), 

«(…) Ζ πξαγκαηηθή αμηνιφγεζε έρεη δηνξζσηηθφ θαη βειηησηηθφ ραξαθηήξα. ε 

πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί γηα ιφγνπο πνιηηηθήο 

ζθνπηκφηεηαο. Έρεη πεη, φκσο, φηη αλ δελ αμηνινγεζείο ηελ πξψηε θνξά θαιά 

παξακέλεηο ζηνλ ίδην βαζκφ γηα δχν ρξφληα θαη αμηνινγήζε κεηά μαλά. Θεσξνχκε, 

φκσο, φινη φηη νη απαλσηέο αμηνινγήζεηο θαη νη ραξαθηεξηζκνί «αθαηάιιεινο» θαη 
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«αλεπαξθείο» δελ κπνξεί λα νδεγήζνπλ πνπζελά αιινχ παξά ζε κηα ηηκσξία, ζε κηα 

πνηλή. Πνηα ζα είλαη ε πνηλή; Ζ κεηάηαμε ζε κηα άιιε ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ πνπ δελ 

ζα απαηηεί εθπαηδεπηηθφ έξγν ή δηαζεζηκφηεηα θαη ηα ινηπά». (Δ12).  

 

 Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε 28 ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ δειψλεη φηη δελ ηελ ελδηαθέξεη ε παξακνλή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε.  

«Δπεηδή αλήθσ ζε κηα θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα κνπ 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θχγσ, λα παξαηηεζψ, αθφκα θαη ηψξα. Γελ λνκίδσ φηη ζα 

ζηαζψ ζηελ αμηνιφγεζή κνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή κνπ εμέιημε. Λφγσ ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ είκαη! Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ ή κάιινλ ησλ παξαγφλησλ πνπ έρσ!!» 

(Δ14).  

 

7.3.5. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα (εξ.15) 

Οη εθπαηδεπηηθνί απαληψληαο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ηζρπξίδνληαη φηη ηα λέα 

δηνηθεηηθά κέηξα ραξαθηεξίδνληαη απφ:   

 

 Πξνρεηξφηεηα.   

«(…) αιιά ε πιεηνςεθία λνκίδσ πσο δελ είλαη θαιή. Θα έιεγα είλαη ιίγν δνπιεηέο 

ηνπ πνδαξηνχ κε ηελ έλλνηα φηη βηαζηηθά έρνπλε απνθαζηζηεί, αιιάδνπλε δηαξθψο θαη 

ην ζεκαληηθφηεξν φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο, δελ έρσ δεη γηα παξάδεηγκα 

έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ λα γίλεη δηεξεχλεζε αλαγθψλ (…) Γελ κπνξείο λα απνθαζίζεηο 

ρσξίο λα ιακβάλεηο ππφςε ζνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα (Δ8). 

 Διιεηκκαηηθφηεηα θαη θαηαγγειηηθφηεηα. 

«Γίλνληαη φια πξφρεηξα, δελ ππάξρεη ζσζηή ζηξαηεγηθή! Γελ ππάξρεη ηίπνηα 

ζνβαξφ, ξε παηδί κνπ, κηα ζνβαξή δηαδηθαζία γηα λα θηηαρηεί ε παηδεία!!! Γειαδή, ην 

παξνκνηάδσ κε έλα θηίξην πνπ ηξίδνπλ ηα ζεκέιηα θαη πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ ην 

ξεηηξέ. Δλψ πξέπεη λα θηηάμεηο θάηη λα είλαη γεξφ θαη εθεί πάλσ λα ρηίζεηο. Σα ζεκέιηα 

ηεο παηδείαο ηξίδνπλ γηαηί απνδνκήζεθε γηα κέλα, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, κεγάιε 

πξνρεηξφηεηα. Μαο ζηέιλνπλ αλαθνηλψζεηο (…) Υσξίο λα κνπ δείρλεη, λα ην θάλσ 
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απηφ, κε πνην ζηφρν; Ση ζηφρν έρσ; Δληνιέο ρσξίο λφεκα, γηα κέλα!! Δληνιέο κε 

θπξψζεηο, φκσο! Αηζζάλνκαη απηή ηελ ζηηγκή φηη βξίζθνκαη θάησ απφ έλα θαζεζηψο 

ηξνκνθξαηίαο. «Αλ δελ ην θάλεηο, μέξεηο, ππάξρεη θαη ε ΔΓΔ». Με ην παξακηθξφ 

δειαδή θνβάζαη κελ ζε πεξάζνπλ απφ πεηζαξρηθά φξγαλα. Καη δελ ζνπ βάδνπλ θαη έλα 

πιαίζην λα μέξεηο κέζα ζε απηά ηα φξηα ζα θηλεζείο δηνηθεηηθά έηζη!! (…) Δίλαη φια 

έσια!!» (Δ7). 

 Απνζπαζκαηηθφηεηα ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ 

απφδνζε επζπλψλ ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

(…) Πνιιέο πεξηνδηθέο πξνζιήςεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Παξάινγεο θαη 

αδηθαηνιφγεηεο. Μηιάσ, αο πνχκε, γηα 50 γπκλαζηέο ζηνλ Ατ ηξάηε, γηα 40 θηινιφγνπο 

ζηε Ρφδν, γηα ηέηνηα πξάγκαηα. Οη νπνίνη έπαηξλαλ απνζπάζεηο γηα ηελ θεληξηθή 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θαη έπαηξλαλ ηαπηφρξνλα θαη ηα κφξηα, έηζη!! ε θακία 

πεξίπησζε δε ζέισ λα απνδψζσ επζχλε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζ‟ απηφ γηαηί εδψ ε 

επζχλε ππάξρεη θαη απ‟ ηηο δχν κεξηέο. Πξνθαλψο θάπνηνο ηνπο δηφξηζε. Πξνθαλψο 

θάπνηνο θάπσο εμππεξεηήζεθε θαη φρη κφλν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη! Γειαδή ε 

επζχλε ππάξρεη θαη απ‟ ηηο δχν κεξηέο. Δπνκέλσο, ην λα έξρεηαη ηψξα ε δηνίθεζε σο 

ηηκεηήο θάπνησλ πξαγκάησλ, θάπνησλ απνθάζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη πνιχ κεγάιε 

επζχλε, δελ ιχλεη ην πξφβιεκα έηζη. Απιά δηαηαξάζζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη 

δηαηαξάζζεη θαη ηηο δσέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ζηε δεπηεξνβάζκηα φια απηά 

ηα ρξφληα ήηαλ αλεμέιεγθηα αθφκα θαη ζήκεξα. Παξά ηα φπνηα κέηξα, κηιάσ γηα ην 

survey, ην my school, αθφκα θαη ζήκεξα, ην γλσξίδσ, ππάξρνπλ ηξφπνη θάπνηνο λα 

μεθχγεη απφ απηφλ ηνλ έιεγρν. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

ψξεο, παξφια απηά, κε δηάθνξα ηξηθ θξαηηνχληαη ζηελ ππεξεζία. Υσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θχγνπλ» (Δ13). 

 Γεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα απαηζηνδνμίαο, αλαζθάιεηαο, απνγνήηεπζεο, 

άγρνπο, ζιίςεο, ζχγρπζεο.   

«(…) Βιέπσ ην κέιινλ πάξα πνιχ δπζνίσλν γηαηί θιείλνπλ ζρνιεία» (Δ1),  

«(…) Μεγάιε αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο θαη σο πξνο ηε 

κνληκφηεηα γηαηί φια είλαη ζπγθερπκέλα δελ μέξνπκε ηειηθά ηη ζα ηζρχζεη» (Δ2), 

«Πξψηα απφ φια απνγνήηεπζε! Έρσ κία πνξεία 16 ρξφλσλ. Έρσ μεθηλήζεη λα 

δνπιεχσ κε άιια φλεηξα ην νπνία, απ‟ φηη βιέπσ δελ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη έπεηηα κπνξεί θαη λα απνιπζψ» (Δ5),  
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«ίγνπξα, νη πξψηεο ζθέςεηο είλαη ζθέςεηο θφβνπ θαη πηζαλφλ θαη κηαο δηάρπηεο 

ηξνκνθξαηίαο παξφια απηά ην ζπλαίζζεκα πνπ επηθξαηεί είλαη ε αλαζθάιεηα» (Δ6), 

«Μνπ δεκηνπξγνχλ κεγάιε αλαζθάιεηα, κεγάιν άγρνο θαη θφβν γηα ην ηη καο 

πεξηκέλεη. Γηα ηνπο λένπο πξαγκαηηθά ιππάκαη γηαηί δελ μέξνπλ ηη ηνπο μεκεξψλεη. Πνχ 

ζα πάλε; Δάλ ζα είλαη ηη κία κέξα ζην έλα ζρνιείν, ηελ άιιε κέξα ζηνλ άιινλ λνκφ» 

(Δ14),  

«Βαζηθά απνγνήηεπζε θαη ζιίςε κνπ πξνθαινχλ γηαηί ε παηδεία είλαη έλαο θιάδνο 

πνπ ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη κε πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ, γηαηί φια είλαη ζέκα 

παηδείαο θαη ζα έπξεπε λα θξνληίδνπλ πεξηζζφηεξν γηα απηήλ (…) φια απηά ηα λέα 

κέηξα έρνπλ ζηφρν λα κελ κνξθσζνχλ ηα παηδηά (…). ιεο απηέο νη πεξηθνπέο, νη 

ζπγρσλεχζεηο, ε θηλεηηθφηεηα έρνπλ σο ζηφρν λα απνδπλακψζνπλ ηνλ ζπλάδειθν θαη 

λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη» (Δ18), 

«Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα κε κπεξδεχνπλ. Γειαδή, δελ μέξσ αλ πξαγκαηηθά ππάξρεη 

κηα δεδνκέλε απφθαζε απφ ηελ κεξηά ηεο δηνίθεζεο λα πάξεη απηά ηα κέηξα θαη λα ηα 

θξαηήζεη. Γηαξθψο κπεξδεχνκαη κ‟ απηά ηα κπξνο πίζσ πνπ θάλεη ε δηνίθεζε πνιιέο 

θνξέο θάησ απφ πηέζεηο. Γελ μέξσ θαη αλ ζα ηα θξαηήζνπλ, αλ αχξην αιιάμεη απηφο ν 

Τπνπξγφο, αλ έξζεη θάπνηνο άιινο ή αιιάμεη ε θπβέξλεζε. Απηφ είλαη ην κεγάιν 

πξφβιεκα, δελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ» (Δ13).  

 Γεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα εγθισβηζκνχ.  

«Ζ κφλε ζθέςε είλαη κία ζθέςε εγθισβηζκνχ. Δγθισβίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ 

αλαγθάδεη λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ηνλ ειέγρεη. Έρεη έλα πνιχ απζηεξφ 

πεηζαξρηθφ δίθαην. Γελ κπνξεί λα μεθχγεηο απφ πνπζελά. Σν γεγνλφο, επίζεο, φηη δελ 

ππάξρνπλ θαη ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ, δελ πξνζιακβάλεη, κπνξεί ζην κέιινλ λα 

δεκηνπξγήζεη πνιχ άζρεκα θαηλφκελα. Δλλνψ, παηδηά κε αλψηεξνπο βαζκνχο ζην 

παλεπηζηήκην λα κελ επηιέγνπλ ην επάγγεικα απηφ θαη νη ππάξρνληεο εθπαηδεπηηθνί λα 

ην θάλνπλ πιένλ, έλα απιφ επάγγεικα θαη φρη ιεηηνχξγεκα. Δλψ απηή ηε ζηηγκή, 

ζεσξψ, φηη λαη κελ είκαζηε επαγγεικαηίεο αιιά δνπιεχνπκε φινη γηα ηα παηδηά καο. 

Δπζπλείδεηα!!» (Δ15). 

 Υξεζηκνπνηνχλ σο θφβεηξν ηελ ηξνκνθξαηία γηα ελδερφκελε απφιπζε.   

«Σν πεηζαξρηθφ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά κέηξα γίλνληαη θαζαξά γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηξνκνθξαηία, λα κελ αληηδξά θαλείο, λα κε κηιάεη θαλείο, 

λα ηα δερφκαζηε φια κε ηελ απεηιή ηεο απφιπζεο. Δίλαη ζαλ λα ιέλε: «Θα απνιπζείηε, 
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κε θσλάδεηε, κε κηιάηε, ζθχςηε ην θεθάιη θαη θάληε φ, ηη ζαο ιέλε». Πξφθεηηαη γηα ηε 

ινγηθή ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ δξα απνηειεζκαηηθά θαη έρεη 

θπξηεχζεη αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο» (Δ16), 

«Βιέπσ φηη ε απφιπζε πιεζηάδεη! Βιέπσ φηη θαη απηνί πνπ ζα μεθχγνπλ λα 

απνιπζνχλ, κηζζνινγηθά ζα κείλνπλ ζηα ίδηα, ζα αγρψλνληαη θαζεκεξηλά γηα ην αλ 

αχξην ζα έρνπλε δνπιεηά» (Δ9), 

«ίγνπξα ππάξρεη δπζθνιία… Ζ απφιπζε είλαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ φισλ 

ησλ ζπλαδέιθσλ» (Δ3),  

«ίγνπξα δπζάξεζηεο ζθέςεηο θαη δπζνίσλεο θαη γηα κέλα πξνζσπηθά αιιά θαη γηα 

φιν ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν θαη κφλν δειαδή ζηε ζθέςε φηη ειινρεχνληαη εθ ηνπ 

καθξφζελ ή εθ ηνπ ζχλεγγπο, (…) δελ γλσξίδσ ν θαηξφο ζα δείμεη, απνιχζεηο. Δ… είλαη 

θάηη πνπ κε ζιίβεη απεξηφξηζηα γηαηί δελ βιέπσ θακία πξννπηηθή, θακία εμέιημε ζηελ 

εθπαίδεπζε» (Δ19).  

 

 Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα έρνπλ σο ζηφρν ηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο, αθελφο   

«Δ…δελ λνκίδσ φηη θαζίζαλε λα ζθεθηνχλε πνηνο ζα είλαη ν θαιχηεξνο 

εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο γηα ηα παηδηά (…) Πεξηζζφηεξν θαζίζαλε λα ζθεθηνχλ πψο ζα 

γίλεη λα δψζεη ην θξάηνο ιηγφηεξα ρξήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα κελ δίλεη 

ρξήκαηα ζηα ζρνιεία. Ληγφηεξα ρξήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε» (Δ10),   

«Κνηηάμηε, φια ηα λέα κέηξα έρνπλ κηα θνηλή βάζε, ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο δειαδή 

λα θάλνπκε νηθνλνκία, λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξήκαηα. Οη ζπγρσλεχζεηο, ε έιιεηςε 

δηνξηζκψλ, νη κε απνζπάζεηο έρνπλ έλα θαη κνλαδηθφ ζηφρν. Ο ζηφρνο είλαη λα θάλνπλ 

νηθνλνκία ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, λα έρνπκε ιηγφηεξνπο ππαιιήινπο (….) είηε 

είλαη ζηελ εθπαίδεπζε γηαηί ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα ειαθξχλεη. (…) Άξα 

φ, ηη γίλεηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κε ην πεξηερφκελν πνπ δίλεηαη ζηα δηαηάγκαηα 

δελ απνζθνπεί ζην λα θαιπηεξεχζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Καη 

απηφ δηφηη θαλέλα ζχζηεκα νχηε ζχζηεκα πγείαο, νχηε ζχζηεκα παηδείαο, νχηε ζχζηεκα 

άκπλαο δελ κπνξεί λα έρεη κέιινλ εάλ δελ έρεη ρξεκαηνδφηεζε» (Δ12),       

«(…) Δίλαη μεθάζαξν! Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη θησρχλεη ην ειιεληθφ θξάηνο, 

θησραίλνπλ φια. Δίλαη ιππεξφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη. (…) Δίρακε θηάζεη ζε κηα ηδαληθή 

θαηάζηαζε λα έρνπκε 15 ή 18 παηδηά κέζα ζηελ ηάμε. Πνπ ζεκαίλεη φηη έλαο δάζθαινο 
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κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, λα θάλεη πάξα πνιιά. Δίρακε θηάζεη θάπνπ ιίγν ζην ηδεαηφ. Δ, 

ηψξα πάκε πνιχ πίζσ. Καη δελ κηιάκε γηα ηηο επνρέο ηφηε πνπ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο 

λα είρε θαη 50 παηδηά κέζα θαη λα ήηαλ κνλνζέζην. Σφηε ήηαλ, φκσο, άιιεο νη ζπλζήθεο. 

Σα παηδηά θάζνληαλ θαη άθνπγαλ θαη ν κφλνο αλακεηαδφηεο ήηαλ ν δάζθαινο. Σψξα νη 

πεγέο πιεξνθφξεζεο είλαη πάξα πνιιέο. Γελ είκαζηε νη κφλνη πνπ ζα δψζνπκε ηε 

γλψζε. Γειαδή ηα παηδηά δελ αθνχλε πηα. Γελ κπνξείο λα θάλεηο απηφ πνπ νθείιεηο λα 

θάλεηο κε παηδηά 30 κέζα ζηε ηάμε. Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ» 

(Δ17), 

 

 θαη αθεηέξνπ ηνλ εκπνηηζκφ ηνπ θφβνπ ζηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ 

δεκηνπξγψληαο κηα θνηλσλία αληζνηήησλ.  

«Θέινπλ λα εκπηζηεχνληαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζε αλζξψπνπο θνβηζκέλνπο,  

ηξνκνθξαηεκέλνπο πνπ δελ μέξνπλ ηελ επφκελε κέξα ηη ζα ηνπο μεκεξψζεη. Απηφο είλαη 

έλαο πξνβιεκαηηζκφο κνπ. Σειηθά, ιέσ, ηα παηδηά καο ζε πνηα θνηλσλία ηα 

κεγαιψλνπκε; Φνβάκαη φηη πάκε ζε κηα θνηλσλία ηεξαζηίσλ αληζνηήησλ πνπ απ‟ 

φζνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε νηθνλνκηθή λα ζπνπδάζνπλ, λα κνξθσζνχλ θαη απφ ηελ 

άιιε ζα ππάξρεη κηα ηεξάζηηα κάδα πνπ ε πιεηνςεθία πνπ ζα είλαη κέζα ζην ζθνηάδη. 

Άξα, έλαο ιαφο πνπ ζα ηνλ πνδεγεηείο. αθψο κηα ηαμηθή θνηλσλία» (Δ11).  

 

 Αιιά ηαπηφρξνλα ζε πξνθαινχλ λα αληηδξάζεηο σο επαγγεικαηίαο 

εθπαηδεπηηθφο θαη λα κελ ηα δερζείο παζεηηθά δξψληαο ζπλεξγαηηθά κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο.  

«Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα (…) ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηείο, λα θάλεηο εθπηψζεηο 

ζηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχεηο, αιιά ζα πξέπεη λα βξεηο ε… λένπο ηξφπνπο γηα λα είλαη ηα 

παηδηά επηπρηζκέλα, γηαηί έηζη φπσο κεζνδεχνληαη ηα ζρνιεία θαίλεηαη φηη ππάξρεη κία 

πίεζε πνπ δελ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε απηά. Σα λέα κέηξα είλαη ζαλ λα ζε πλίγνπλ. Καη 

ην βηψλνπκε απηφ έλα ρξφλν ηψξα θαη πξέπεη λα βγνχκε θαη λα ζπζπεηξσζνχκε θαη λα 

κειεηήζνπκε θαη λα βξνχκε άθξε ζην ηη ζα θάλνπκε» (Δ4).   
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7.4. ΑΞΟΝΑ Γ: Οη επηπηώζεηο ησλ λέσλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ζην 

εθπαηδεπηηθό έξγν.  

 

7.4.1. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ην αλ ηα δηνηθεηηθά κέηξα 

έρνπλ επηπηώζεηο ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν θαη αλαθνξά παξαδεηγκάησλ από 

ηε ζρνιηθή ηάμε (εξ.16) 

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δείρλεη φηη ηα 

λέα δηνηθεηηθά κέηξα έρνπλ επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν ζηελ ηάμε ελψ 

θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη δελ επηηξέπνπλ λα ηνπο επεξεάδνπλ θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. Δηδηθφηεξα: 

 

 Aλ θαη ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα ζεσξνχληαη επαρζή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

εληνχηνηο αξθεηά ππνθείκελα πξνζπαζνχλ λα κελ έρνπλ επηπηψζεηο ζην θαζεκεξηλφ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θάλνληαο ηελ εξγαζία ηνπο φζν πην απεξίζπαζηα κπνξνχλ.  

«ην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν, φρη δελ έρνπλ. (…) Έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγία 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην ηέινο ηεο κέξαο θαηαιήγεηο έλα ξάθνο, ελψ απηφ δελ ζπλέβαηλε 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Πξνζσπηθά, κε ην πνπ ηειείσλα ηελ δνπιεηά κνπ ήηαλ ιεο θαη 

μεθηλνχζε ε κέξα κνπ. Σφζν δεκηνπξγηθή, παξαγσγηθή θαη ιεηηνπξγηθή ήκνπλ. Σψξα 

δελ πξνιαβαίλνπκε λα δηαβάζνπκε ηελ εγθχθιην πνπ έξρεηαη, (…) ππάξρεη έλαο 

βνκβαξδηζκφο. Παξφια απηά εζχ ηα παξακεξίδεηο, (…) κπαίλεηο ζηελ ηάμε ζνπ, ην έξγν 

ζνπ είλαη ην ίδην, δελ δέρεζαη εθπηψζεηο, γηαηί αιιηψο δελ κπνξείο λα ηα βγάιεηο πέξα. 

Γελ μέξεηο λα ιεηηνπξγείο αιιηψο, αιιά ζην ηέινο είζαη ζαλ ζηεκέλε ιεκνλφθνππα» 

(Δ4),  

«Δγψ πξνζπαζψ λα ηα αληηθξνχζσ απηά θαη λα θάλσ απηφ πνπ έρσ επηιέμεη, είλαη 

πνιχ δπλαηφ απηφ πνπ θάλσ κέζα ζηε ηάμε. (…) Γηαηί φηαλ δελ είζαη ςπρνινγηθά θαιά 

δελ κπνξείο λα κπεηο ζηελ ηάμε θαη λα δηδάμεηο. Πξνζπαζψ λα ακπλζψ. (…) Μαο 

θέξλνπλ ζε έλα ζεκείν πνπ φζν πην πνιχ δνπιεχεηο ηφζν πην ιίγν ακείβεζαη» (Δ7), 

«Σα λέα δηνηθεηηθά έξγα δελ έρνπλ επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν γηαηί ε... 

εγψ έγηλα δαζθάια γηαηί ήζεια θαη κνπ άξεζε λα γίλσ. Γε δνπιεχσ αλάινγα κε ηνλ 

κηζζφ πνπ παίξλσ. Γνπιεχσ γηαηί ζέισ λα δνπιέςσ» (Δ10), 
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«(…) πξνζπαζψ λα κελ ηα ζθέθηνκαη φια απηά γηαηί ζέισ θάζε κέξα λα δσ απηφ 

πνπ δσ (…) δελ κπνξψ λα δσ κηα δσή κέζα ζην άγρνο θαη ζην αρ ηη ζα γίλεη θαη αλ ζα 

πξνθχςεη απηφ. ήκεξα είκαη ζηελ ηάμε κνπ, ην απνιακβάλσ, ηξειαίλνκαη κε ηα 

πηηζηξίθηα κνπ αχξην ζα δσ ηη ζα θάλσ, δελ μέξσ. Γελ κε έρεη επεξεάζεη» (Δ11),  

«ρη, εγψ δελ έρσ αγρσζεί κε ηα κέηξα ηφζν πνπ λα έρεη επηπηψζεηο ζην 

εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν. Ίζα ίζα πνπ θέηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν δεχηεξε ρξνληά 

έρσ νινθιεξσκέλε ςεθηαθή ηάμε, έρσ αξθεηή πξνεηνηκαζία θαη δελ κε απαζρνινχλ 

ηδηαίηεξα ηα κέηξα ηεο δηνίθεζεο. Πξνζπαζψ λα αληηδξψ βειηηψλνληαο ηε δνπιεηά κνπ 

ζηελ ηάμε θαη κέρξη ηψξα ηα θαηαθέξλσ θαιά!» (Δ16), 

«(…) Γελ κπνξψ λα πσ φηη ιεηηνπξγψ ε... κε ιηγφηεξε ζέξκε απφ φηη πξηλ. πνηνο 

λνκίδσ είλαη ζσζηφο επαγγεικαηίαο θαη θάλεη επζπλείδεηα ηε δνπιεηά ηνπ ε… ζα 

ζπλερίζεη λα ηελ θάλεη. (…) Έρσ ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ κνπ φια απηά. Αιιά 

ζεσξψ φηη φια, απηά ηα δπζάξεζηα δελ ζα πξέπεη λα ηα κεηαθέξσ θαη ζηελ ηάμε κνπ. 

Γειαδή ε δνπιεηά κνπ ζηε ηάμε πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηά» (Δ19). 

 

 Ζ αληίζεηε άπνςε εθθξάδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο έρνπλ άκεζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν,  

 είηε γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί θαζπζηεξνχλ λα πάξνπλ απφζπαζε,  

«(…) Ναη, ζεσξψ φηη έρνπλ επηπηψζεηο αξλεηηθέο. ηαλ εγψ μεθηλψ κε κία ηάμε θαη 

μαθληθά παίξλσ απφζπαζε ηνλ Ννέκβξην, αθήλσ κία ηάμε, πεγαίλσ ζε έλα άιιν 

ζρνιείν, πνπ πξέπεη λα αλαιάβσ κία άιιε ηάμε ε νπνία είρε θάπνηνλ άιιν δάζθαιν. 

(…) έρσ μεθηλήζεη πξνγξάκκαηα κε ην πξνεγνχκελν ζρνιείν θαη ηα αθήλσ ζηε κέζε. 

(…) Τπάξρεη κηα αλαηαξαρή γηα ηα παηδηά θαη γηα κέλα» (Δ1), 

«(…) Σν γεγνλφο φηη εξγάδνκαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν ζπκθεξφλησλ κνπ κε θνπξάδεη 

(…) πξνθαλψο έρεη θαη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο κνπ. 

Ίζσο, λα κελ είκαη θαη παξαγσγηθφο γηαηί φηαλ θηάλεηο ζην ζρνιείν θνπξαζκέλνο, φηαλ 

ζέιεηο λα θάλεηο κία θαη κηάκηζε ψξα γηα λα θηάζεηο ζην ζρνιείν ε... ζίγνπξα πνιιέο 

κέξεο θηάλεηο εμαληιεκέλνο, ζε αλζξψπηλν επίπεδν» (Δ6),   

 είηε γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί δελ παίξλνπλ κεηάζεζε θνληά ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο,  
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«(…) δελ ζε αθήλνπλ αλαπφζπαζηα λα παξέρεηο ην έξγν ζνπ, πνπ θιήζεθεο λα 

ππεξεηήζεηο σο ιεηηνχξγεκα, φηαλ ηαπηφρξνλα έρεηο λα ζθέθηεζαη ηνλ νηθνλνκηθφ 

παξάγνληα θαη ην πφζν καθξηά είζαη απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία» (Δ2),  

«Ναη, κεγάιεο επηπηψζεηο. ηαλ έλαο ζπλάδειθνο αθήλεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

παίξλεη κεηάζεζε ζε έλα κέξνο πνιχ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ θαη νηθνλνκηθά δελ κπνξεί 

λα επηβηψζεη (…) κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη λεθάιηνο θαη ήξεκνο γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ ηάμε. Καη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ εθηφο ηάμεο φπσο εθεκεξία θαη ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ είλαη 

αξθεηά πηα» (Δ18), 

 είηε ιφγσ θηλεηηθφηεηάο ηνπο, 

«(…) ιφγσ ηεο θηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα βξεζεί έλαο ζπλάδειθνο λα ζπκπιεξψλεη 

σξάξην ζε 2 θαη 3 ζρνιεία, φπσο ην μέξνπκε πνιχ θαιά απφ ζπλαδέιθνπο (…) 

πξνθαλψο δπζθνιεχεη ηε δνπιεηά, ηελ θαζεκεξηλφηεηά θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ» 

(Δ3), 

 είηε ιφγσ εηζαγσγήο ππνρξεσηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

 «Μεγάιε επίπησζε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν! Δ…γηαηί αληί λα θάλσ Γιψζζα ζηα 

παηδηά λα κάζνπλ πέληε πξάγκαηα βαζηθά, πξέπεη λα ηνπο θάλσ γηα ηελ αγθηλάξα, δηφηη 

είλαη θάπνην πξφγξακκα, ιέεη, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη θαη εγψ ζα παίξλσ κπφλνπο, κφξηα. 

Αληί λα θάζνκαη λα ηνπο θάλσ πξφζζεζε θαη αθαίξεζε πξέπεη λα ηνπο κάζσ πψο ζα 

γθνπγθιάξνπλε ζηνπο ππνινγηζηέο. Γηαηί θαη απηφ είλαη έλα άιιν πξφγξακκα, λα 

κάζνπλ ηα παηδηά ππνινγηζηέο. Άξα, θαζεκεξηλά ζην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν έρεη κεγάιε 

επίπησζε» (Δ9),   

«Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα καο σζνχλ (…) ζε θάπνηα λέα «πξέπεη». Δίηε απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα θηλεζψ ζε πξάμεηο, είηε ζε εζεινληηζκφ, είηε ζε πξνγξάκκαηα πνπ έηζη 

θαη αιιηψο ππήξραλ ζε έλα ζρνιείν αιιά πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ. Σψξα απηά πξνέρνπλ» (Δ15),  

 είηε ιφγσ ππνβηβαζκνχ, ζπγρψλεπζεο θαη θαηάξγεζεο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ.  

«(…) Βαζηθά ν ππνβηβαζκφο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πνιχ έληνλν πξφβιεκα. 

Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαηά ηάμε είλαη πνιχ έληνλν πξφβιεκα (…). Δ…κε ηα βηβιία 

πνπ έρνπκε, ηψξα θαηά ηελ άπνςή κνπ, ν αξηζκφο ησλ 20 καζεηψλ ζα ήηαλ ν 
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θαιχηεξνο γηα λα κπνξέζεη λα δνπιεπηεί. (…) κσο, ν ππνβηβαζκφο ησλ ζρνιείσλ 

γεληθά ζηεξεί απφ πνιινχο καζεηέο, πνιιά πξάγκαηα. Έρνπλ επηπηψζεηο ηα δηνηθεηηθά 

κέηξα, άκεζεο» (Δ14).  

 

 πλέπεηα φισλ απηψλ ησλ κέηξσλ ηεο δηνίθεζεο είλαη λα δεκηνπξγείηαη  

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαζηάησζε θαη  

«Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα απηφ πνπ έρνπλ θάλεη, έρνπλ θέξεη κεγάιε αλαζηάησζε 

ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δκέλα κνπ θάλεη κεγάιε εληχπσζε φηη πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί ρσξίο λα ελεκεξψλνληαη γηα ην πνηα είλαη αθξηβψο απηά ηα κέηξα 

ληψζνπλ φηη απεηινχληαη. Αθφκα θαη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ πξφθεηηαη λα ζηρηνχλ, δελ 

πξφθεηηαη λα απεηιεζνχλ πνηέ. ρη κφλν ιφγσ ησλ ρξφλσλ αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο πνπ παξέρνπλ. Γειαδή έρνπκε ζπλαδέιθνπο εμαηξεηηθνχο, νη 

νπνίνη, θξίλσ φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα απεηιεζνχλ, γηαηί ην αμίδνπλ νη ίδηνη, 

γηαηί ην ‟ρνπλ πεηχρεη νη ίδηνη. Δίλαη πνιχ ζπλεπείο ζηε δνπιεηά ηνπο, είλαη εμαηξεηηθνί 

θαη ινηπά. Παξφια απηά, ην θιίκα γεληθά κέζα ζηα ζρνιεία είλαη έλα θιίκα θφβνπ πηα. 

Έλα θιίκα ε... φηη δελ μέξνπκε ηη ζα καο μεκεξψζεη αχξην!» (Δ13),    

 

 άζρεκε ςπρνινγηθή θφξηηζε  

«(…) κφλν θαη κφλν πνπ ηα ζθέθηεζαη απνγνεηεχεζαη θαη δελ κπνξείο λα 

ιεηηνπξγήζεηο φπσο αλ ήζνπλ πην ραιαξφο, πην άλεηνο. Καη απεξίζπαζηνο, απ φιεο 

απηέο ηηο ζθέςεηο θαη απφ φια απηά ηα κέηξα» (Δ5),  

«Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα έρνπλ επηπηψζεηο ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν γηαηί 

δεκηνπξγνχλ έλα άζρεκν θιίκα θαη κηα άζρεκε ςπρνινγηθή δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ε νπνία εθθξάδεηαη θαη πξνο ηα παηδηά φρη άκεζα αιιά έκκεζα θαη πξνο ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο άξα δεκηνπξγεί έλα θαθφ εξγαζηαθφ θιίκα θαη θαθέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο». (Δ12),  

 

 ζπλαηζζήκαηα πνπ απνθξχπηνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε 

κε θάζε ηίκεκα.   

«πσο φινη νη άλζξσπνη, ζ‟ φινπο ηηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο θαη πφζν κάιινλ εκείο 

πνπ έρνπκε λα θάλνπκε θαη κε παηδηά ε… ζε επεξεάδεη ε θαζεκεξηλφηεηα. Γελ λνκίδσ 
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φηη ππάξρεη θάπνηνο άλζξσπνο πνπ δελ ηνλ επεξεάδεη. Βέβαηα εκείο είκαζηε 

αλαγθαζκέλνη λα κπνχκε κέζα ζηε ηάμε θαη λα κελ δείμνπκε νχηε φηη είκαζηε 

ζηξεζαξηζκέλνη, νχηε φηη είκαζηε ιππεκέλνη. Πξέπεη λα είκαζηε ιίγν εζνπνηνί, λα 

παίδνπκε… λα θάλνπκε δηάθνξα γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαδψζνπκε ζηα παηδηά ηε λέα 

γλψζε θαη λα ηα θάλνπκε λα ληψζνπλε θαιχηεξα γηαηί απηή είλαη ε δηαθνξά καο κε ηηο 

άιιεο δνπιεηέο. Έρνπκε λα θάλνπκε κε παηδηά. Ναη!! Δγψ πηάλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα…λα 

είλαη θάπνηεο θνξέο πην… ζθιεξφο, πην κνπηξσκέλνο. «Λέσ δελ ζε βιέπνπλ ηα παηδηά 

λα ρακνγειάο». Απηφ είλαη άζρεκν. Πεξλάσ ηελ θξίζε κνπ δειαδή απηή. Φπζηθά είκαη 

άλζξσπνο, δελ κπνξψ λα είκαη πάληα κε ην ρακφγειν αο πνχκε, ζαλ λα κελ ζπκβαίλεη 

ηίπνηα» (Δ17).  

 

 Απνηέιεζκα ηεο πίεζεο ησλ κέηξσλ ηεο δηνίθεζεο είλαη αμηφινγνη 

εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιε εκπεηξία, πνπ έρνπλ αθφκα πνιιά λα πξνζθέξνπλ ζηηο λέεο 

γεληέο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, λα παληθνβάιινληαη ππνβάιινληαο παξαίηεζε.   

«(…) Ζ ζρνιηθή κνλάδα είλαη έλα ζχλνιν αιιά δελ κπνξείο ηψξα πηα εχθνια λα 

πάξεηο ή λα δψζεηο ζαλ εθπαηδεπηηθφο εθείλν ην παξαπάλσ πνπ θάπνηε έδηλεο. Σψξα 

ζεσξείο φηη απεηιείζαη απφ παληνχ. Δπνκέλσο θιείλεζαη ζην θαβνχθη ζνπ θαη ιεο αθνχ 

απεηινχκαη ζα αληηδξάζσ αξλεηηθά. Ακπληηθά θαη αξλεηηθά. (…) Καη εγψ λνκίδσ φηη 

απηφ ζα θέξεη κία κεγάιε πηψζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Πνιχ 

κεγάιε πηψζε! Ζ νπνία δελ ζα θαλεί άκεζα αιιά ζα θαλεί ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. 

Μελ μερλάηε επίζεο φηη απηφ ην θιίκα πνπ ππάξρεη: «πάκε λα πάξνπκε ζχληαμε κήπσο 

θαη γιηηψζνπκε! Γειαδή κήπσο πάξνπκε ην εθάπαμ, κήπσο πάξνπκε κηα θαιχηεξε 

ζχληαμε!», δηψρλεη απφ ηελ εθπαίδεπζε αλζξψπνπο πνπ είλαη έκπεηξνη θαη εμαηξεηηθνί 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ είλαη ζην απφγεην πηα ηεο θαξηέξαο ηνπο, πνπ έρνπλε 3,5,10 ρξφληα ν 

θαζέλαο κπξνζηά ηνπ, εμαηξεηηθήο δνπιεηάο θαη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο δηψρλεη 

θαη ηνπο πάεη ζην ζπίηη ηνπο. Απηφ είλαη ηεξάζηην ιάζνο! Θα θαλεί ηα επφκελα ρξφληα 

γηαηί πηζηεχσ ζα πέζεη ζεκαληηθά ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη. Γηαηί ε 

δνπιεηά δελ είλαη κφλν ζηε ηάμε, δελ είλαη κφλν απηφ, είλαη φιν απηφ ην θιίκα κέζα ζην 

ζρνιείν πνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα ζρνιηθή κνλάδα ρξεηάδεηαη ηε ζπλεξγαζία, 

ρξεηάδεηαη ην παξαπάλσ (…)» (Δ13). 
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 Άιιν απνηέιεζκα ηεο πίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ είλαη ε δπζθνιία, 

δπζρέξεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

«(…) δπζθνιεχεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν δελ κπνξείο λα θάλεηο φζα ζέιεηο λα θάλεηο. 

Αλ δελ είραλ γίλεη ζπγρσλεχζεηο, αλ δηνξίδνληαλ αλαπιεξσηέο πεξηζζφηεξνη, αλ 

κνηξάδακε ηηο ηάμεηο ζίγνπξα ηφηε θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζα είρε θαιχηεξε πνηφηεηα 

θαη εκείο ζα θάλακε πνιχ θαιχηεξα ηε δνπιεηά καο...(…) Σψξα γίλεηαη πην δχζθνιν. 

Πην απαηηεηηθφ» (Δ17),  

«Σα αδηέμνδα, νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο δεκηνπξγνχλ έλα πνιχ θαθφ θιίκα θαη 

βέβαηα ηα λέα νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα πεξηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο δηφηη ην θιίκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο πνπ 

ππάξρεη νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην λα θάλεη ηα απνιχησο «απαξαίηεηα» θαη ηα 

απνιχησο «λφκηκα», λα κελ θάλεη άικαηα πξνο ην κέιινλ θαη λα θαηλνηνκεί γηαηί 

κπνξεί λα θνβεζεί φηη κπνξεί λα παξεμεγεζεί ή φηη κπνξεί λα «θχγεη»». ια απηά 

ιεηηνπξγνχλ αζθπθηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εηο βάξνο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, εηο βάξνο ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη δελ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλνίμεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ» (Δ12).          

 

7.4.2. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα (εξ.17) 

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεη φηη έρεη δηαθνξνπνηήζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

αιιά ππάξρνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ πξνβεί ζε θακία αιιαγή.  

   

 Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν ηνπο  

 είηε ιφγσ ηεο επηθείκελεο αμηνιφγεζήο ηνπο,  

«Ναη νπσζδήπνηε, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο αμηνιφγεζεο έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά 

πξάγκαηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάλσ ην κάζεκά κνπ. Υξεζηκνπνηψ πνιχ 
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πεξηζζφηεξν επνπηηθφ πιηθφ απ‟ φηη πξηλ. πγθεθξηκέλα: εθπαηδεπηηθά cds, πίλαθεο, 

αξίζκεζεο ή πίλαθεο αλάινγνπο ζηελ γιψζζα» (Δ5), 

 είηε ιφγσ εκπεηξίαο,  

«Φέηνο, ηελ έρσ δηαθνξνπνηήζεη. ρη, φκσο, εμαηηίαο φισλ απηψλ ησλ κέηξσλ, 

εμαηηίαο αλζξψπσλ πνπ πεξλνχλ ζηε δσή κνπ θαη κε επεξεάδνπλ θαη εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο κνπ. Δ… ε αιιαγή απηή δελ έρεη λα θάλεη θαζφινπ, κα θαζφινπ κε φια απηά 

ηα κέηξα θαη ζαθψο πξνο ην ζεηηθφηεξν κηιάσ, έρσ αιιάμεη» (Δ11), 

 είηε ιφγσ επηκφξθσζεο.    

«Απιψο φ, ηη κεηεθπαηδεχζεηο έρσ ιάβεη ηηο έρσ εηζάγεη κέζα ζηε δνπιεηά κνπ. Αο 

πνχκε, ν δηαδξαζηηθφο, ηα λέα ινγηζκηθά. Απηέο είλαη πξνο ην ζεηηθφ θαη είλαη αιιαγέο 

πνπ πιένλ απαηηνχλ πάξα πνιχ ρξφλν απφ καο» (Δ4), 

«Πξνζπαζψ λα ελεκεξψλνκαη θαη λα βάδσ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

δηδαζθαιία κνπ. Θεσξψ φηη έρσ δηαθνξνπνηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ δηδαζθαιία 

κνπ» (Δ14),  

«Ναη. Δ… θαη κάιηζηα απηφ ζεσξψ φηη αιιάδεη ζε έλα ξπζκφ, αλά δχν ρξφληα. Καη 

έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ κπεη αιιά θαη κε ηα ζεκηλάξηα ζηα 

νπνία πξνζπαζψ λα παίξλσ κέξνο. Με ηελ επηκφξθσζε δειαδή ηελ νπνία δέρνκαη» 

(Δ15). 

  

 Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη έρνπλ αλακνξθψζεη ην 

παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν ιφγσ ηεο ζέιεζεο θαη ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηάο 

ηνπο γηα απηνβειηίσζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχγρξνλνη επαγγεικαηίεο.  

«Κάζε ρξφλν ζεσξψ φηη εμειίζζνκαη. Αλαιακβάλσ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθά 

(…) κε απνηέιεζκα λα ηα πεξλάσ θαιχηεξα ζηα παηδηά, λα ηα δνπιεχσ θαιχηεξα κε ηα 

παηδηά» (Δ1),  

«Κάζε ρξφλν βειηηψλνκαη. Καη άιισζηε ηε δηδαζθαιία ηε δηακνξθψλεηο αλάινγα 

κε ην έκςπρν πιηθφ πνπ έρεηο απέλαληί ζνπ. (…) Καη θάζε κέξα πξέπεη λα λνηψζεηο φηη 

είλαη θαη ε πξψηε κέξα πνπ κπαίλεηο ζηελ ηάμε. Δγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ πξαγκαηηθφ 

άγρνο ε… θαη θάλσ κηα πνιχ απζηεξή θξηηηθή ζηνλ εαπηφ κνπ. Φπζηθά, εληάμεη, 

μέξνπκε φηη φζν πξνγξακκαηηζκφ θαη λα θάλεηο ζε νδεγνχλε ηα παηδηά. Δ… αιιά 

πηζηεχσ, φηη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν γίλνκαη θαιχηεξε» (Δ7), 
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«(…) λα βξίζθσ λένπο ηξφπνπο, πξνζπαζψ λα καζαίλσ πξάγκαηα πνπ έρνπλ πεδίν 

εθαξκνγήο κέζα ζηελ ηάμε ηα εθαξκφδσ θαη ηα αμηνινγψ γηα λα δσ αλ κε βνήζεζαλ, 

εκέλα θαη ηα παηδηά» (E3), (Δ8), (Δ10), (E17), (Δ18),  

«Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ηε δηαθνξνπνίεζα ξηδηθά κε ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο 

ηάμεο θαη απφ ηφηε θάζε ρξφλν ηε βειηηψλσ θαη ηελ αλαλεψλσ, θάζε θνξά» (Δ16),  

(…)Φέηνο, είκαη ζε έλα ζρνιείν ην νπνίν δελ έρεη θαζφινπ ηηο πιηθνηερληθέο 

ππνδνκέο γηα δηδαζθαιία κε εμνπιηζκφ, παξαδείγκαηνο ράξε λέεο ηερλνινγίεο, 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, θάηη πνπ ην είρα πέξζη. Οπφηε ε... πξνζαξκφζηεθε ε δηδαζθαιία 

κνπ ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα. Πέξζη, επεηδή είρα ηελ ηχρε λα έρσ δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

ζην ηκήκα κνπ, βεβαίσο θαη έθαλα ρξήζε θαη θαζεκεξηλή ρξήζε θαη είλαη θάηη πνπ 

βνήζεζε εκέλα θπζηθά ζην δηδαθηηθφ κνπ έξγν αιιά ήηαλ θαη πνιχ ειθπζηηθφ γηα ηα 

παηδηά» (E19). 

 

 Κάπνηνη άιινη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ηε 

δηδαζθαιία ή ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν,   

 είηε γηαηί επηκέλνπλ λα είλαη ζχκθσλνη κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, 

 «Πξνζσπηθά φρη δελ έρσ ηξνπνπνηήζεη ηελ δηδαζθαιία κνπ, πξνζέρσ λα είκαη 

ζχκθσλε κε ηα λέα παηδαγσγηθά δεδνκέλα θαη λα δνπιεχσ πάλσ ζ΄ απηφ» (Δ2), 

«Γηαθνξνπνίεζε ζε φηη αθνξά ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα φρη, αιιά ην έρσ 

πξνζαξκφζεη ζε απηά πνπ ιέεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δηφηη ην θιίκα πνπ ππάξρεη κέζα 

ζηα ζρνιεία είλαη ηέηνην, ε γξαθεηνθξαηία είλαη ηέηνηα, νη πηέζεηο είλαη αζθπθηηθέο πνπ 

δελ επηηξέπνπλ θάπνηα πεξαηηέξσ δξάζε πνπ ζα μέθεπγε απφ ηα ηεηξηκκέλα θαη ηα 

ζπλεζηζκέλα» (Δ12),    

 είηε απφ πξνζσπηθή επηινγή.   

«ρη, θαζφινπ δελ ην δηαθνξνπνίεζα παξφηη έπξεπε λα θάλσ θάπνηα πξνγξάκκαηα, 

εγψ αθνινχζεζα ηηο αξρέο πνπ έρσ ζαλ άηνκν: «Πξψηα νη καζεηέο». Γεληθέο γλψζεηο 

γηα ηνπο καζεηέο» (Δ9), 

«Δγψ φρη, φρη. Καη ζα αξγήζσ λα ην θάλσ. Αιιά βιέπσ φκσο φηη ζπκβαίλεη. Λφγσ 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία, επαλαιακβάλσ, έρεη δεκηνπξγήζεη πνιχ θαθή 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νη νπνίνη αληηδξψληαο ακπληηθά 

κπαίλνπλ ζ‟ απηή ηελ ζηάζε» (Δ13), 



 216 

«Δ…ζεσξψ πσο φρη δηφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα εξγάδνκαη ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία 

φπνπ αζθψ ηελ ίδηα κεζνδνινγία» (Δ6). 

 

7.4.3. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ή ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαηά ηε δηδαθηηθή 

πξάμε (εξ.18)  

ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα έηζη φπσο δίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθαίλεηαη φηη:  

 Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθπνλεί πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθά, 

πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, πξαγκαηνπνηεί θαηλνηνκίεο θαη 

θάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, πξνηδέθηνξαο, 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ινγηζκηθά. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, πξνηδέθηνξαο, δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο ζηελ ηάμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ρξήζε άκεζα 

θαη εχθνια απφ ην δηδάζθνληα.  

ηαρπνινγψληαο ελδεηθηηθά θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε πξαγκαηνπνηείηαη:  

 

 Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαζεκεξηλά.  

«Βέβαηα! Δίκαη ζηελ πξψηε θαη ιεηηνπξγνχκε κε δηαδξαζηηθφ θαζεκεξηλψο θαη κε 

ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά. Ο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο είλαη ηξειφο θαη ην λα ζθεθηείο πψο 

ζα ην ζηήζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζηε ηάμε (…) ην κάζεκα κπνξεί λα πάεη αιιηψο 

θαη ην ινγηζκηθφ πνπ έρεηο εηνηκάζεη ή ε παξνπζίαζε πνπ ζεο λα θάλεηο εθείλε ηελ ψξα 

λα κελ ηξέμεη θαη πξέπεη λα „ρεηο θαη ελαιιαγέο» (Δ4), 

«Βεβαίσο, βεβαίσο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θάζε ρξφλν θαη θαηλνηνκίεο θαη 

ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη θαζεκεξηλή εθαξκνγή κέζα ζηελ ζρνιηθή καο 

ηάμε» (Δ8), 

«ε απηφ ην ζρνιείν ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε δειαδή πνιιά απφ απηά πνπ είλαη 

πιένλ δεηνχκελα ήδε εθαξκφδνληαη: πξνγξάκκαηα, ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, φια απηά. ε φιεο ηηο ηάμεηο έρνπκε ππνινγηζηέο, 

πξνηδέθηνξεο» (Δ11), 
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«Ναη. Τπάξρεη κφληκνο ππνινγηζηήο θαη πξνηδέθηνξαο κέζα ζηελ ηάμε πνπ 

δηδάζθσ» (Δ15),  

«Ναη, ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζεκεξηλά αθνχ έρσ νινθιεξσκέλε 

ςεθηαθή ηάμε» (Δ16),  

«Πάξα πνιιά! Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Γελ έρνπκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα αιιά έρνπκε ππνινγηζηή κε ίληεξλεη ζηελ ηάμε θαη ην 

ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά ζηε δηδαζθαιία» (Δ10), (Δ14), (Δ3). 

 

 Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. 

«Ναη, ρξεζηκνπνηψ πνιχ ην δηαδίθηπν, ζρεδφλ θαζεκεξηλά (…)» (Δ18), (Δ1), (Δ2), 

(Δ3), (Δ5), (Δ19).  

 

 Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα.  

«Ναη, θέηνο έρσ αλαιάβεη λα θάλσ ηξία πξνγξάκκαηα. (…) Έρσ αλαιάβεη ην 

πξφγξακκα «Τγεία» φπνπ έρσ εληάμεη φρη κφλν ηελ ζσκαηηθή πγεία (…) αιιά θαη ηελ 

ςπρηθή πγεία, εηδηθφηεξα ηελ ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. Μέζα απφ παηρλίδη, 

κέζα απφ ξφινπο, απφ δσγξαθηά θαη αλαθαηεχνληαο ιίγν έηζη ηα καζήκαηά καο, 

ζηέιλνπκε φκνξθα κελχκαηα ζηνπο γνλείο θαη κέζα απφ ην κπινγθ ηνπ ζρνιείνπ.  Έλα 

άιιν πξφγξακκα είλαη ην παξακχζη: «Σν ιατθφ παξακχζη» πνπ έρσ αλαιάβεη καδί κε 

ηελ δεπηέξα θαη ηελ ηεηάξηε ηάμε θαη κέζα απφ εθεί πάιη ηα παηδηά καζαίλνπλ θαη 

δηαζθεδάδνπλ θαη ην άιιν πξφγξακκα είλαη ε ξαδηνθσληθή καο εθπνκπή. Σν ηειεπηαίν 

ην θάλεη φιν ην ζρνιείν» (Δ7), 

«Έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηελ αγθηλάξα» (Δ6), (Δ9), 

«Κάλνπκε αξθεηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο 2–3 κελψλ» (Δ14), 

«Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ νξηζζεί κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ, 

δχν ζηα νπνία ζπκκεηέρσ θαη έρσ ζπκκεηάζρεη ζε ηνπιάρηζηνλ άιια δχν εζεινληηθά θαη 

έλα επηκνξθσηηθφ. ην νπνίν φκσο εκπιέθεηαη θαη ε ζρνιηθή κνλάδα» (Δ15), 

«Κάλσ έλα πεξηβαιινληηθφ ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ «Διηά» (Δ16), 
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«Δθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, επηζθέςεηο ζε δηάθνξα κέξε πνπ 

αθνξνχλ ην πξφγξακκα (…)» (Δ18),  

«ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνχ έηνπο, βεβαίσο, θαη έθαλα δχν εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. (…) Σν πξψην είρε λα θάλεη κε ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηελ πξνζθπγηά θαη 

ην δεχηεξν κε ηε γλσξηκία κε ηελ Δπξψπε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε» (Δ19).  

 

 Γεκηνπξγία εθεκεξίδαο.  

«(…) Κάλνπκε κηα εθεκεξίδα κε ηεξάζηην θφπν θαη πξνζσπηθά έμνδα, φρη κε 

βνήζεηα απφ ην ζρνιείν. Σπραίλεη εγψ θαη ε δαζθάια πνπ ζπλεξγάδνκαη λα έρνπκε ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ην θάλνπκε γηαηί άιινη ζπλάδειθνη πνπ ή δελ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ή ε ηάμε ηνπο δελ έρεη δηαδξαζηηθφ πίλαθα λα κελ κπνξνχλ λα 

ηα θάλνπλ» (Δ12).  

 

 ιεο νη παξαπάλσ θαηλνηνκίεο βηψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο έλαο 

ηξφπνο αληίδξαζεο ζηελ απαηζηφδνμε θαηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί ζηα ζρνιεία. 

«Πνιιά, πάξα πνιιά!! Δθπαηδεπηηθά, πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, θαηλνηνκίεο. 

Οχησο ή άιισο ηα θάλακε ζην ζρνιείν κνπ θαη νχησο ή άιισο ηα ζπλερίδνπκε θαη 

θέηνο ρσξίο λα μέξνπκε γηα πφζν θαηξφ αθφκα! Αιιά μέξνληαο φηη έλαο ηξφπνο γηα λα 

μεθχγνπκε απ‟ φιε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη φιε ηελ θξίζε είλαη λα ζθχςνπκε 

πεξηζζφηεξν θαη λα δνπιέςνπκε πεξηζζφηεξν αθφκα. Γελ ελλνψ ηελ θαηάζηαζε κφλν 

ζηελ εθπαίδεπζε. Δλλνψ ηελ θαηάζηαζε ηε γεληθφηεξε, πνπ θέξλεη ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Απφ ηελ αξρή, εγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ απνθαζίζεη φηη ζθχβνληαο πεξηζζφηεξν ζηε 

δνπιεηά κνπ θαη πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξα, ζα κπνξέζσ ίζσο λα γιπηψζσ απ‟ φιε 

απηή ηελ καπξίια πνπ ππάξρεη γχξσ κνπ!» (Δ13).  

 

 Λίγνη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ επεηδή 

ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία κε θησρή πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

«Αθξηβψο, επεηδή εξγάδνκαη ζε νιηγνζέζην ζρνιείν ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε. (…) ηαπηφρξνλα ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη 

θαη απηή πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ 

θαη πεξηνξίδεηαη ζε απιέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο» (Δ6), 
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«Δ, πνιχ ιίγν, πνιχ ιίγν. Γελ επαξθνχζε ν ρξφλνο, ιφγσ ηνπ φηη έρσ κεγάιν ηκήκα, 

22 παηδηά θαη έρσ θαη παηδηά κε δχζθνιεο πεξηπηψζεηο. (…) Καη ζην θπλεγεηφ ην δηθφ 

κνπ ζην λα θαιχςσ ηελ χιε ήηαλε ιίγν δχζθνιν. Δίκαζηε δχν θηίξηα αιιά ηα πιηθά, ν 

πξνηδέθηνξαο, ε νζφλε, ν δηαδξαζηηθφο ππήξραλ ζην άιιν θηίξην. Θα έπξεπε λα θάλσ 

νιφθιεξε κεηαθφκηζε. Καη απηφ ήηαλε αξλεηηθφ. Μηα θνξά ρξεζηκνπνίεζα ην δηθφ κνπ 

ην laptop γηα λα θάλσ θάπνηα παηρλίδηα απ‟ ην ινγηζκηθφ, ζηε Γιψζζα» (Δ17).  

 

7.5. ΑΞΟΝΑ Γ: Οη λέεο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ην δήηεκα ηεο 

επαγγεικαηνπνίεζεο ή απνεπαγγεικαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

7.5.1. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη 

δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή (εξ.19) 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα θαίλεηαη φηη: 

 

 Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ηα κέηξα ηεο δηνίθεζεο 

έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή  

 είηε ιφγσ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ,    

«Μαζαίλεηο λα δεηο κε πην ιίγα ρξήκαηα θαη καζαίλεηο λα δεηο θαη κε ην άγρνο ηεο 

πιεξσκήο ησλ θφξσλ. Έηζη δελ είλαη;» (Δ7), 

«Δ, εληάμεη ηα ρξήκαηα πνπ ιείπνπλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, είλαη πάληα ρξήκαηα πνπ 

ιείπνπλ. Γελ έρσ άιινπο ηξφπνπο λα ηα αλαδεηήζσ, επνκέλσο ζα ιείςνπλε απφ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, απ‟ ηα παηδηά κνπ, απφ ηελ δσή κνπ. Έρσ απηνθίλεην 15 εηψλ θαη 

θπθινθνξψ. Γελ ζα ην αιιάμσ κάιινλ πνηέ» (Δ13), 

«Δλλνείηαη, θαηαξρήλ, νηθνλνκηθέο. Ληγφηεξα ρξήκαηα, πεξηζζφηεξε δνπιεηά άξα 

ιηγφηεξνο ρξφλνο πνπ κπνξείο λα αθηεξψζεηο ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ, πεξηζζφηεξν άγρνο, 

αλαζθάιεηα, φια απηά βγαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζην νηθνγελεηαθφ ζνπ 

πεξηβάιινλ εηδηθφηεξα φηαλ ππάξρνπλ παηδηά πνπ ζα πξέπεη λα είζαη ζρεηηθά ήξεκνο» 

(Δ18), (Δ1), (Δ4),  
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 είηε ιφγσ κεηαθίλεζεο καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία. Πξφθεηηαη 

γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έιαβαλ απφζπαζε ή κεηάζεζε θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

ηνπο,  

«Ναη επηθέξνπλ. Γξακαηηθέο αιιαγέο ζα έιεγα. Γελ έρσ απνζπαζηεί θαη κέλσ 

κφληκα πηα καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ ζε κηα απφζηαζε 800 ρηιηνκέηξσλ» (Δ2), 

«Ναη, ε έιιεηςε απνζπάζεσλ θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζε κεηαζέζεσλ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα εγψ θαη ε γπλαίθα κνπ λα εξγαδφκαζηε ζε δηαθνξεηηθνχο λνκνχο» (Δ6),  

 «Δ…λαη θέξνπλ πνιιέο αιιαγέο. (…) ήκεξα ζπλελψλεηαη ε νηθνγέλεηα κφλν ην 

ζαββαηνθχξηαθν!! Γηα κειινληηθά ειπίδνπκε λα ελσζνχκε φιε ηελ εβδνκάδα αιιά θαη 

απηφ δελ εμαξηάηαη απφ εκάο, δπζηπρψο» (Δ9), 

 είηε ιφγσ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ην ζρνιείν, 

«Πάξα πνιχ δηάβαζκα θαη πάξα πνιχ δνπιεηά εθηφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, πνπ ζεκαίλεη πνιχο ιίγνο ρξφλνο γηα ηελ νηθνγέλεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, επεηδή έρσ κεγάια παηδηά, ίζσο είκαη απφ ηηο ηπρεξέο» (Δ15),  

 είηε ιφγσ ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη αλαζθάιεηαο.  

«Οη λέεο ξπζκίζεηο επηθέξνπλ κηα πίεζε. Οη ξπζκίζεηο απηέο έρνπλ εθθνβηζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη δελ έρνπλ παξαγσγηθφ ραξαθηήξα (…) δεκηνπξγνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

έλα θιίκα εθθνβηζκνχ φηη ζα ηηκσξεζεί, ζα ππνζηεί δεκηά, ζα θαηαγγειζεί απφ ηνπο 

γνλείο ή απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ θαη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα εθθνβηζκνχ ην νπνίν 

νδεγεί ζε κηα παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηηκσξεηηθή θαη φρη παξαγσγηθή κέζα ζην 

ζρνιείν (…)» (Δ12), (Δ5), 

«ίγνπξα, επηθέξνπλ θαη δελ μέξνπκε, δελ έρνπλ γίλεη νξαηέο, πηζηεχσ, ζε απφιπην 

βαζκφ θαη δελ μέξνπκε ηη ζα γίλεη. Μηιάλε γηα ζπγρσλεχζεηο, κεηαθηλήζεηο, κεηψζεηο 

κηζζψλ, θαλείο δελ μέξεη. Αθφκα, είκαζηε ζηελ αξρή, πηζηεχσ, δελ έρνπκε δεη ηίπνηα. 

Έρνπκε ληψζεη ηε κείσζε κηζζψλ πνπ θαίλεηαη, απφ εθεί θαη πέξα ηη ζα γίλεη πνηνο 

μέξεη. ηελ πεξίπησζή κνπ, έγηλε ζπγρψλεπζε ήκνπλ ηπρεξφο γηαηί ππήξρε ζρνιείν εθεί 

θνληά θαη πήγα. Αλ δελ ππήξρε ζα είρα κεηαθηλεζεί, ίζσο, θαη εθηφο λνκνχ» (Δ16). 

 

 Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην επάγγεικά ηνπο.   
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«Φξνληίδσ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ λα κέλνπλ ζην ζρνιείν. ηαλ πεξλάσ ηελ 

πφξηα ηνπ ζπηηηνχ κνπ θξνληίδσ λα κελ κεηαθέξσ ηίπνηα δηφηη δελ κνπ θηαίεη ε 

νηθνγέλεηά κνπ ζε θάηη. Απηφ βέβαηα δελ είλαη εχθνιν λα ην επηηχρεηο  πάληα. Δίλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν αιιά ην πξνζπαζνχκε» (Δ8). 

 

 Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη, αλ θαη έρνπλ ππνζηεί ηα δηνηθεηηθά 

κέηξα δελ επηθέξνπλ αιιαγή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

«ρη, γηαηί θέηνο ηνπιάρηζηνλ ηα ζρνιεία είλαη θνληά, νπφηε δελ κνπ έρεη επηθέξεη 

αιιαγέο ζην θαζεκεξηλφ κνπ πξφγξακκα. Δπηπρψο είκαη απφ ηνπο ηπρεξνχο δελ έρσ λα 

κεηαθηλνχκαη ζε 2 ζρνιεία ηελ ίδηα κέξα. κσο, ππάξρνπλ ζπλάδειθνη φπνπ αιιάδνπλ 

2 θαη 3 ζρνιεία ηελ εκέξα. Δηδηθά εηδηθφηεηεο» (Δ3), 

«Δ… πξνζσπηθά φρη. Γελ κε έρνπλ αγγίμεη! κσο, έρσ ππφςε κνπ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ρσξηζηήθαλε θαη κε 3 παηδηά θηφιαο. Οηθνγέλεηεο ρσξίζηεθαλ 

γηαηί ν έλαο πήξε ην έλα παηδί θαη ν άιινο έκεηλε  εθεί πνπ θαηνηθνχζε κε ηα 2 παηδηά 

θαη βξίζθνληαη θάζε ζαββαηνθχξηαθν θαη αλ» (Δ10), 

«Πξνο ην παξφλ φρη, δελ έρνπλ επηθέξεη θάηη» (Δ11), (Δ14), (Δ17), (Δ19).  

 

7.5.2. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην κέηξν πνπ ζα ραξαθηήξηδαλ 

σο βαζηθό παξάγνληα αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπο (εξ. 

20) 

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ δίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζεσξεί θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο σο βαζηθφ 

παξάγνληα αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ:   

 

1. Σν δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο θηλεηηθφηεηαο.   

«ίγνπξα ε θηλεηηθφηεηα θαη ηδηαίηεξα ε θηλεηηθφηεηα ζε άιιν λνκφ ζε άιιε 

πεξηθέξεηα (…)» (Δ3),   

«Σν βαζηθφηεξν, ζεσξψ φηη είλαη νη ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη νη 

ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο. Αθφκα θαη αλ παξακεξίζνπκε ην νηθνλνκηθφ παξφηη είλαη 

πνιχ δχζθνιν, ηξνκεξά δχζθνιν, ην θπξηφηεξν απφ φια μαθληθά λα ζνπ πνχλε αχξην ην 
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πξσί φηη ζα κεηαηεζείο θάπνπ αιινχ. Δθεί κπαίλεη ην νηθνλνκηθφ ηειεπηαίν γηαηί 

θαηαζηξέθεη ηνλ ηζηφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη νηθνγέλεηα κε παηδηά 

δεκηνπξγνχληαη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα. Θεσξψ φηη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν!» (Δ11),  

«Ζ θηλεηηθφηεηα είλαη ην λνχκεξν έλα θαη κεηά είλαη ην νηθνλνκηθφ. Απηά ηα δχν 

είλαη πνιχ βαζηθά. Σα έρσ βηψζεη θαη ηα δχν, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν πνπ ήκνπλ ζηε 

Γεξκαλία» (Δ17) 

Χο πην ζεκαληηθφ παξάγνληα αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα. ε απηή ηελ άπνςε ζπκθσλνχλ αθφκα νη 

Δ4, Δ5, Δ8, Δ9, Δ10, Δ12, Δ13, Δ14.  

 

2. Σν δηνηθεηηθφ κέηξν ησλ ιηγνζηψλ κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ, εηδηθά απφ 

λνκφ ζε λνκφ.  

«Δ…Σν λα δηαιχζεη κία νηθνγέλεηα, δειαδή ην λα πάεη θάπνηνο ζηελ Κξήηε θαη ν 

άιινο λα είλαη καθξηά. Να κελ πάξνπλ κεηάζεζε καδί, λα κελ είλαη καδί ην αληξφγπλν. 

Να κελ ππάξρεη θνηλή ζπλππεξέηεζε» (Δ1),   

«(…)ηνπ αξηζκνχ ησλ ιίγσλ κεηαζέζεσλ. Απηφ ε… ζα κπνξνχζε ίζσο λα θαιπθζεί 

κε θάπνην ηξφπν αλ θαη γηα θάπνηεο νηθνγέλεηεο δελ θαιχπηεηαη. Γειαδή, ππάξρνπλ 

νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο έρνπλ κάζεη ηφζα ρξφληα θαη δνπλ πξνζδνθψληαο ηελ κεηάζεζε 

πνπ ζα γίλεηαη θάζε, θάζε ρξφλν» (Δ13),  

«(…) ε θαηάξγεζε ησλ κεηαζέζεσλ, ησλ απνζπάζεσλ. Ζ ζχδπγφο κνπ έρεη 

νξγαληθή ζηε Μαγλεζία, αλ δελ είρακε ηψξα ηα παηδηά, θέηνο ζα ήηαλ ζην Βφιν. 

Μεγάιε αλαηξνπή αιιά θαη ζην ζρνιείν καο, θέηνο, έρνπλ έιζεη ζπλάδειθνη κεηά απφ 8 

ρξφληα! Παληξεκέλνη. Έρνπλ αθήζεη νηθνγέλεηεο κεηά απφ 8 ρξφληα, πνπ δνχιεπαλ ζηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο, φινη. Έρνπλ δηαιχζεη νηθνγέλεηεο, θάηη πνπ είλαη παξάινγν δειαδή. 

Πνηνο ν ιφγνο λα γίλεη απηφ ην πξάγκα; Γηαηί ζηελ νπζία δνχιεπε ην ζχζηεκα ησλ 

ακνηβαίσλ κεηαζέζεσλ. Πφζνη δεηάλε απφ ηνλ έλα λνκφ, πφζνη απφ ηνλ άιινλ; 

Γηλφηαλ, δελ ππήξρε ιφγνο λα θνπνχλ φιεο κηα θαη έμσ, εηδηθά νη απνζπάζεηο» (Δ16).  

«(…) θαη ε δπζθνιία ζηηο κεηαζέζεηο θαη ζηηο απνζπάζεηο αθφκα. Δηδηθά φηαλ 

ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη» (Δ19). 

Με απηή ηελ άπνςε ζπκθσλνχλ αθφκα νη Δ2, Δ3, Δ6, Δ10, Δ18. 
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3. Σν δηνηθεηηθφ κέηξν ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ. 

«Ωο βαζηθφ παξάγνληα αλαηξνπήο ην κηζζνινγηθφ γηαηί φινη έρνπκε 

πξνγξακκαηίζεη ηε δσή καο κε βάζε ην νηθνλνκηθφ επνκέλσο ε… φηαλ έρνπκε κηα 

ζεκαληηθή κείσζε αλαηξέπεηαη φινο ν πξνγξακκαηηζκφο (…)» (Δ18), 

«(…) παξάγνληαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαη 

ε ζνβαξφηαηε κείσζε ηνπ κηζζνχ» (Δ19).  

Χο ηξίην παξάγνληα αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ην νηθνλνκηθφ γηαηί έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνγέλεηα. 

ε απηή ηελ άπνςε ζπκθσλνχλ αθφκα νη Δ7, Δ11, Δ15, Δ16, Δ17.  

 

4. Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο.  

«Σν κέηξν ηεο αμηνιφγεζεο θαη ν ηξφπνο πνπ πάεη λα εθαξκνζηεί, ζεσξψ, φηη ζα 

βάιεη κηα κεγάιε βφκβα θαη ζα δηαξξαγεί ηφζν ε ςπρηθή ελφηεηα εληφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο γηαηί νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη απηφ ην κέηξν ζα είλαη ε κεγάιε έθξεμε κέζα ζην ζρνιηθφ 

ρψξν. Άιιν κέηξν είλαη ε θηλεηηθφηεηα πνπ νπζηαζηηθά δηαιχεη ηελ νηθνγελεηαθή 

ζπλνρή θαη πιήηηεη ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο άκεζα. Οη δχν απηνί παξάγνληεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ε αμηνιφγεζε, πηζηεχσ, ζα είλαη νη δχν κεγάιεο βφκβεο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζε πνιχ άζρεκνπο δξφκνπο» (Δ12).   

Σειεπηαίν παξάγνληα αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηνχλ ηελ αμηνιφγεζε. Ίζσο, δελ ηνπο απαζρνιεί άκεζα επεηδή 

δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε αθφκα. ε απηή ηελ άπνςε ζπκθσλνχλ αθφκα νη Δ7, 

Δ15.   

 

7.5.3. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δπλαηόηεηα απηελέξγεηαο θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο έξγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε από ηα λέα κέηξα 

(εξ.21) 

ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη ηα κέηξα 

ηεο δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά σο πξνο ηελ απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  
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 Ο θαηαηγηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δπζθνιεχεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα δξάζεη απηφβνπια, απηφλνκα, αλεμάξηεηα, θαη πνιιέο θνξέο ν 

εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηππηθή πινπνίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο.   

«Ναη, ην γεγνλφο φηη δελ είκαζηε απινί δεκφζηνη ππάιιεινη θαη επεηδή πιένλ δνχκε 

κε ηελ αλαζθάιεηα ηεο απφιπζεο εμαηηίαο ηεο πξνσζνχκελεο αμηνιφγεζεο, νη 

δπλαηφηεηεο απηελέξγεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπ έξγνπ είλαη πιένλ 

πεξηνξηζκέλεο» (Δ6), 

«Γελ λνκίδσ!! Γελ λνκίδσ!! Απηελέξγεηα σο πξνο ηη; (…) Μάιινλ γηλφκαζηε 

εληνινδφρνη θαη εθηειεζηέο εληνιψλ απφ φηη έρσ θαηαιάβεη» (Δ8), 

«ε θακία πεξίπησζε απηελέξγεηα. Λφγσ ηνπ θφβνπ θαη ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ 

ππάξρεη, ν εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεηαη ζηα απνιχησο απαξαίηεηα, ζηα απνιχησο 

«λφκηκα» θαη «επηηξεπηά» πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ παξνπζία 

θαη λα εμαζθαιίζεη ην κέιινλ ηνπ, λα κελ θξηζεί φηη μεθεχγεη απφ ηα ηεηξηκκέλα πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα ηα παξεμεγήζεη θαη θαηά θχξην ιφγν λα ηα παξεμεγήζνπλ νη γνλείο» 

(Δ12).  

Σελ άπνςε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκκεξίδνληαη 

νη Δ1, Δ2, Δ5, Δ9, Δ13, Δ18.  

 

εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ζπκβάιιεη  

 ε καθξφρξνλε πνιηηηθή ηνπ εγθισβηζκνχ πνπ αζθεί ην Τπνπξγείν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο   

«Τπάξρεη έλαο εγθισβηζκφο. Σα πάληα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θεληξηθφ Τπνπξγείν 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζεσξψ, ζα έπξεπε λα ‟λαη πην ειεχζεξνο. Γελ ζα έπξεπε λα εγθισβίδεηαη 

παξαδείγκαηνο ράξε απφ ζπγθεθξηκέλα βηβιία, ζα έπξεπε λα ππάξρεη porfolio 

εθπαηδεπηηθφ θαη ιίζηα βηβιίσλ θαη ςεθηαθφ πιηθφ ην νπνίν ζα αλαλεσλφηαλ απφ 

ηξάπεδεο θάζε ρξφλν. Αληί απηνχ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε χιε θαη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

πνπ νη ζχκβνπινη ζέινπλ λα βγαίλεη ή λα γίλεηαη ή λα δηδάζθεηαη. Απηφ είλαη 

εγθισβηζκφο» (Δ15),  

 θαη ε αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζην ζρνιείν πνπ δπζθνιεχεη ηελ 

απηελέξγεηα θαη απνγνεηεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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 «(…) απφ ηε κηα ζνπ ιέλε λα παίξλεηο πξσηνβνπιίεο, ζνπ ιέλε έλα ζρνιείν αλνηρηφ 

ζηελ θνηλσλία θαη απφ ηελ άιιε πξέπεη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή λα δίλεηο ιφγν γηα ην 

πνηνο ζα κπεη ζην ζρνιείν (…). Γηαηί δελ κπνξεί λα έρεηο δψζεη ζην δηεπζπληή ηελ 

αξκνδηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα κελ ηνπ έρεηο εκπηζηνζχλε γηα 

ην πνηνο ζα κπεη λα κηιήζεη γηα ηε δηαηξνθή, γηα παξάδεηγκα. ην γεληθφηεξν πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλα αξλεηηθφ πξφβιεκα, δεκηνπξγεί γξαθεηνθξαηία αηειείσηε θαη 

ζαθψο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά. Γελ είλαη εχθνιν λα κπαίλεηο ζηε δηαδηθαζία λα δεηάο 

έγθξηζε. Θέιεηο λα θέξεηο ηνλ παππνχ ζηελ ηάμε κηα ψξα λα ζνπ πεη έλα παξακχζη γηαηί 

είζαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα θαη ζα πξέπεη λα θάλεηο νιφθιεξε δηαδηθαζία, λα 

δεηήζεηο έγθξηζε απφ ην ζχκβνπιν, απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή απφ ηνλ δηεπζπληή 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη φιν απηφ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά» (Δ11), 

«(…) γηαηί ε γξαθεηνθξαηία δελ έρεη δηπιαζηαζηεί αιιά έρεη πνιιαπιαζηαζηεί επί 5 

θαη επί 6 κε απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε θίλεζε θαη λα θάλεηο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα 

απαηηεί ηεξάζηηα πξνεηνηκαζία  ζε επίπεδν ραξηηψλ θαη ζε επίπεδν ρξφλνπ. Ήδε γηα λα 

εγθξηζεί κηα κεηαθίλεζε ζέιεηο πάλσ απφ είθνζη εκέξεο θαη έλα κήλα πξάγκα ην νπνίν 

δεκηνπξγεί έλα δπζθίλεην πεξηβάιινλ ην νπνίν θφβεη ηελ πξσηνβνπιία, ηε θαληαζία, 

ηελ θαηλνηνκία θαη ην επίθαηξν ηνπ ζέκαηνο γηαηί θάπνηα ζέκαηα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη επίθαηξα ψζηε λα έρνπλ θαη νπζία (…)» (Δ12). 

 

 Έλαο ηξφπνο αληίδξαζεο πξνο ηελ αηειείσηε γξαθεηνθξαηία είλαη λα κε 

δπζαλαζρεηεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη λα κελ πεξηνξίδεη ηελ απηελέξγεηά ηνπ αθελφο θαη 

αθεηέξνπ λα κάζεη λα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά κε ηε γξαθεηνθξαηία.    

«Θεσξψ φηη ππάξρεη κεγάιε γξαθεηνθξαηία θαη αλ δελ αληηζηαζνχκε ζε απηφ ε…δελ 

απηελεξγνχκε. (…) Γειαδή, λα κελ καο ελνριεί αλ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ην έλα 

πξαθηηθφ κεηά ην άιιν, αλ ρξεηαδφκαζηε γηα νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε, κία έγθξηζε 

πνιιέο κέξεο πξηλ. Γηαθνξεηηθά απνγνεηεχεηαη θάπνηνο» (Δ14). 

 

 Παξφια ηαχηα, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αληηζηέθνληαη επηηειψληαο ειεχζεξα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν ζηελ ηάμε απσζψληαο ηα θνβηθά ζχλδξνκα θαη ηε κέγγελε 

ηνπ αζθπθηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο.    

«(…) ηαλ κπαίλσ ζηελ ηάμε ηα μερλάσ φια. Δληάμεη δελ είλαη φηη δελ κε 

πξνβιεκαηίδνπλ αιιά απέλαληη ζηα παηδηά, ηελ ψξα πνπ κπαίλσ κέζα ζηελ ηάμε 
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πξνζπαζψ λα ακπλζψ. Πξνζπαζψ λα είκαη ειεχζεξε, λα αηζζάλνκαη ειεχζεξε γηα λα 

θάλσ απηφ πνπ έρσ ζρεδηάζεη ζηελ ηάμε κνπ θαη ην θαηαθέξλσ παξά ηηο αληημνφηεηεο 

(…)» (Δ7),  

«(…) Δίκαη απεξίζπαζηε ζην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν φηαλ κπαίλσ ζηελ ηάμε κνπ λα 

θάλσ κάζεκα!» (Δ10), 

«Γελ επεξεάδνκαη, δελ ζθέθηνκαη ηα κέηξα, φηαλ είκαη ζηελ ηάμε. (…) Γελ έρσ 

ζθεθηεί ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα» (Δ16),  

«(…) Δ…αξλνχκαη λα πεξάζσ ην θφβν ζηε δσή κνπ. Δ, ην ρεηξφηεξν απ‟ φια πνπ 

δνχκε δελ είλαη ε θηψρεηα ή νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν δπζθνιφηεξν γηα 

κέλα είλαη ν θφβνο. Απηφο ν εθθνβηζκφο πνπ καο πεξλάλε, ηελ ηξνκνθξαηία. Καη έρσ 

πείζεη ηνλ εαπηφ κνπ, (…) ην δηάζηεκα πνπ κπαίλσ ζην ζρνιείν θαη δνπιεχσ κε ηα 

παηδηά κνπ, ε… απηφ δελ ππάξρεη!! Αξλνχκαη λα δήζσ κε ην θφβν. Αξλνχκαη! Αλ είλαη 

λα ζπκβεί ζα ην αληηκεησπίζσ ηφηε. Αιιά ην λα δσ θάζε κέξα κ‟ απηφ, φρη!» (Δ17),  

«Σα ζθέθηνκαη ζίγνπξα φια απηά. ίγνπξα. (…) έλαο επζπλείδεηνο εθπαηδεπηηθφο 

θάλεη θαη επζπλείδεηα ηε δνπιεηά ηνπ» (Δ19).  

 

7.6. ΑΞΟΝΑ Δ: ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζή 

ηνπο. 

7.6.1. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ νδήγεζαλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα είλαη αλελεξγή (εξ.22)  

 Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη αλ θαη ε εθάζηνηε 

θπβέξλεζε ςήθηδε λνκνζεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα 

ηειεπηαία 32 ρξφληα, ε αμηνιφγεζε παξέκελε αλελεξγή ζηελ πξάμε κε ηηο επζχλεο λα 

κνηξάδνληαη ζε ζπλδηθαιηζκφ θαη εθάζηνηε Τπνπξγείν. Κάζε θνξά, ν ζπλδηθαιηζκφο 

επηδίδνληαλ ζε ζηείξα άξλεζε θάζε κνξθήο αμηνιφγεζεο πξνθαιψληαο απεξγίεο θαη 

ην Τπνπξγείν θνβφληαλ λα αλαιάβεη ην πνιηηηθφ θφζηνο κε απνηέιεζκα ε 

αμηνιφγεζε λα αθπξψλεηαη ζηελ πξάμε. Δμππεξεηψληαο ν θάζε παξάγνληαο ηα δηθά 

ηνπ κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα ε αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ςεθνζεξηθνχο 

ιφγνπο. Δηδηθφηεξα:   
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 H αμηνιφγεζε παξέκεηλε αλελεξγή εμαηηίαο ηεο ζπλεπζχλεο ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ.  

«Πηζηεχσ φηη ήηαλ αλελεξγή γηαηί ην θξάηνο θνβφηαλ θαη νη ζπλδηθαιηζηέο καο, (…) 

δελ θξφληηζαλ λα καο πιαηζηψζνπλ θαη λα θξνληίζνπλ φηαλ ζα εηζαρζεί μαλά ε 

αμηνιφγεζε πψο λα είκαζηε πξνζηαηεπκέλνη. Άξα, βιέπσ έλα ξαράηη θαη απφ ηελ κεξηά 

ηνπ θξάηνπο θαη απφ ηελ κεξηά ησλ ζπλδηθαιηζηψλ» (Δ4),  

«Ννκίδσ ην πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ζα είρε. Καλείο δελ ζέιεη λα αμηνινγεζεί. Γελ 

είλαη εχθνιν λα αμηνινγεζείο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί παξάγνληεο έπαημαλ ξφιν. Ζ 

αμηνιφγεζε αλ ζρεδηαζηεί θαη γίλεη ζσζηά δελ είλαη πξφβιεκα. Αξθεί ην απνηέιεζκα λα 

είλαη ε βειηίσζε θαζαξά ηνπ πξντφληνο (…) λα κελ έρεη ηηκσξεηηθή κνξθή» (Δ8), 

«Πηζηεχσ φηη θαθφ ζε απηφ ην πξάγκα έθαλαλ νη ζπλδηθαιηζηέο, νη νπνίνη (…)  

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αμηνιφγεζε πεξηζζφηεξν γηα λα παίξλνπλ ςήθνπο, (…) παξά γηα ην 

θαιφ ηεο εθπαίδεπζεο. Πνιιέο πξνζπάζεηεο έγηλαλ θαηά θαηξνχο θαη κάιηζηα ηηο 

ζηακαηνχζαλ νη ζπλδηθαιηζηέο παξαζχξνληαο ζε απεξγίεο ην εθπαηδεπηηθφ ζψκα» 

(Δ10), 

«(…) κσο, έρεη κείλεη αλελεξγή ε αμηνιφγεζε φια απηά ηα ρξφληα γηαηί θαη ε 

πνιηηεία, ζεσξψ, κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ πάληα ππήξρε κηα δηαπινθή – φηαλ ιέσ πνιηηεία 

ελλνψ ηα θφκκαηα – ππήξρε κηα δηαπινθή θαη ήηαλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ σο εμήο: «ζνπ δίλσ, κνπ δίλεηο», «παίξλσ πίζσ, πάξε πίζσ», ζεσξψ 

φηη νχηε ν ζπλδηθαιηζκφο ιεηηνχξγεζε, ζηάζεθε ζην χςνο φισλ απηψλ ησλ πεξηζηάζεσλ 

γηα λα κπνξέζεη λα πάεη έλα βήκα παξαπέξα. (…) Θεσξψ φηη δελ είλαη κφλν ηεο 

πνιηηείαο ην πξφβιεκα αιιά θαη ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ν νπνίνο καο εθπξνζσπνχζε φια 

απηά ηα ρξφληα (Δ11),  

«Ξεθάζαξα, ν έλαο ιφγνο είλαη φηη θακία, θακία θπβέξλεζε δελ αλέιαβε ην πνιηηηθφ 

θφζηνο λα ην θάλεη θαη ζπλεξγφο ζ‟ απηφ ήηαλ πάληα νη ζπλδηθαιηζηέο. (…) Οη εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο πνιιψλ παξαηάμεσλ πξνζπάζεζαλ αιιά δελ πξνρψξεζε πνηέ, (…) Πνηέ 

θαη ν ιφγνο ήηαλε γηαηί πνηέ νη ζπλδηθαιηζηέο δελ άθεζαλ λα γίλεη απηφ! Πνηέ φκσο!» 

(Δ13), (Δ5, Δ14, Δ17).  

 Ο ζπλδηθαιηζκφο θέξεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επζπλψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα 
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«Δ… ν ζπλδηθαιηζκφο απηφο ήηαλε λνκίδσ πνπ απέηξεςε φια απηά ηα ρξφληα ην λα 

γίλεη ε αμηνιφγεζε. Βέβαηα, δελ ππάξρεη θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο, φρη. Δηδηθά ζηελ 

Διιάδα, φρη» (Δ3), (Δ1, Δ2),  

«ίγνπξα…ν ελεξγφο ζπλδηθαιηζκφο βνήζεζε ζε απηφ, κε ηηο θάζε είδνπο 

αληηδξάζεηο ηνπ. Έλαο παξάγνληαο είλαη ε λννηξνπία πνπ έρνπκε… δελ ππάξρεη ε 

αμηνιφγεζε σο έλλνηα θαη ηξίηνο παξάγνληαο εθηηκψ είλαη θαη ε πξνρεηξφηεηα κε ηελ 

νπνία ην Τπνπξγείν πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ηελ θάζε είδνπο αμηνιφγεζε» (Δ6),  

 γηαηί αληί λα πξνηείλεη έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαη πξνηάζεηο ζηελ θπβέξλεζε πνπ λα ήηαλ απνδεθηφ απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηνξίζηεθε ζηελ αθνξηζηηθή άξλεζε φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δηαηαγκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«O ζπλδηθαιηζκφο βαζηθά, θηαίεη (…) «βγάιακε ηα κάηηα καο κφλνη καο» ζαλ 

θιάδνο. Μπνξνχζακε λα είρακε δεηήζεη κφλνη καο ηελ αμηνιφγεζε φρη ηψξα, εδψ θαη 

32 ρξφληα θαη λα θάλακε πξνηάζεηο δηθέο καο, αληηθεηκεληθέο θαη ην Τπνπξγείν ζα ηα 

έθαλε δεθηά. Σα πξψηα ρξφληα δελ ζπδεηνχζε θαλείο ηελ αμηνιφγεζε ελψ αλ ιέγακε σο 

ΓΟΔ ζέινπκε λα καο θξίλεηο ζε απηφ θαη απηφ, ηφηε ζα βάδακε ην πιαίζην κφλνη καο. 

ρη, λα έιζεη ν θάζε άζρεηνο ηψξα λα πάξεη ην ραξηί λα βάδεη ζηφρνπο θαη λα θξίλεη επί 

δηθαίσλ θαη αδίθσλ. Μπνξνχζακε, ελψ ηψξα έρνπκε ηελ θνηλσλία απέλαληη, ηελ 

θνηλσλία πνπ ιέεη φηη νη δάζθαινη θάζνληαη ην θαινθαίξη. Δκείο ηα έρνπκε 

θαιιηεξγήζεη ρξφληα θαθψο, γηαηί θαλέλαο δελ έθαηζε ζηελ θνηλσλία λα εμεγήζεη πφζεο 

ψξεο ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηεί ν δάζθαινο ζην ζπίηη ηνπ γηα κηα σξηαία δηδαζθαιία 

(…)» (Δ16),  

«Δδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα, φληαο λένο ζπλάδειθνο, φηαλ είρε μεθηλήζεη επί 

νπθιηά ην 1992 πάιη ήκνπλ δεθηηθφο. (…) Δθεί ζα κπνξνχζεο λα δηαπξαγκαηεπηείο 

πνιιά πξάγκαηα θαη ν ζπλδηθαιηζκφο ζα κπνξνχζε λα βάιεη ζην ηξαπέδη πνιιά 

πξάγκαηα λα ηα ζπδεηήζεη. Ξαθληθά, ινηπφλ, εξρφκαζηε κπξνζηά ζε κηα θαηάζηαζε 

ήηηαο πιένλ, ζπλνιηθήο ήηηαο, λα δηαπξαγκαηεπηνχκε ηη; Απηά είλαη ηα ιάζε» (Δ11),  

 «Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο ήηαλ πνιηηηθνί. (…) Ο επηζεσξεηηζκφο πέξα απφ ηελ 

απηαξρηθφηεηα πνπ είρε, γίλνληαλ θαη κε θνκκαηηθά θξηηήξηα αιιά θαη νη αδηθίεο πνπ 

γίλνληαλ ήηαλ ηεξάζηηεο. Μεηά ην 1982 ππήξμε έλα πλεχκα ειεπζεξίαο πνπ νδεγήζεθε 

ζε θαηάζηαζε πιήξσο αζχδνηε. (…) Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θέξεη επζχλεο γηα ην 

γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ήηαλ αλελεξγή φια απηά ηα ρξφληα γηαηί κπιφθαξε φιεο ηηο 
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πξνζπάζεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε. Πξφηαμε έλα δηαθνξεηηθφ ιφγν αιιά θαη έλα ιφγν 

απφιπηεο άξλεζεο, φρη ζε φια! Απηφ ζπλέβε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλε ν Αξζέλεο ην 

1997 θαη ν Δπζπκίνπ ν 2002 πέξαζαλ λφκνπο πνπ δελ ηνπο εθάξκνζαλ νχηε κία κέξα. 

Αιιά θαη ν νπθιηάο πήγε λα θάλεη κηα πξνζπάζεηα ην 1993 αιιά ηφηε ππήξραλ πνιχ 

έληνλα πνιηηηθά πάζε θαη θαλείο δελ εκπηζηεπφηαλ απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνλ 

αμηνινγήζεη κηα θαη νη επηινγέο ζηειερψλ γίλνληαλ κε θνκκαηηθά θξηηήξηα θαη ήηαλ 

ινγηθφ λα κελ ππήξρε εκπηζηνζχλε ζηνλ αμηνινγεηή. Τπήξρε κηα βάζε θνκκαηηζκνχ πνπ 

έθαλε ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα γηα ιφγνπο άκπλαο λα κε δέρεηαη ηελ αμηνιφγεζε γηαηί 

ζνπ ιέεη φηη απηφο πνπ ζα κε αμηνινγήζεη, ζα κε αμηνινγήζεη θνκκαηηθά. Βέβαηα, ζα 

κπνξνχζε ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζε κηα θάζε σξίκαλζεο λα είρε θάλεη κηα 

δηαπξαγκάηεπζε. Οπζηαζηηθά, απηφ θάλεη ηψξα γηαηί ιέεη λαη ζηελ αμηνιφγεζε φρη ζηελ 

πνζφζησζε» (Δ12).  

 Γελ πξφηεηλε κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε αμηνιφγεζεο πνπ λα είρε 

εγθξηζεί απφ ηε βάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«(…) Θεσξψ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα θαιφ πξνζηάδην θαη 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάπνηα ρξφληα ζηα ζρνιεία, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε (…) Ο ζπλδηθαιηζκφο έρεη επζχλε δηφηη ελψ ε ΓΟΔ είρε 

ζπκθσλήζεη έλα ζχζηεκα απηναμηνιφγεζεο – γηαηί νη πάληεο αμηνινγνχληαη κέζα ζηελ 

θνηλσλία, άξα δελ ζα κπνξνχζε λα κείλνπλ απέμσ νη εθπαηδεπηηθνί – δελ πξφηεηλε ε 

ίδηα απηφ ην ζρέδην ζην Τπνπξγείν. Γειαδή έπξεπε ε ίδηα λα έρεη θάλεη ην βήκα θαη φρη 

λα αθήζεη ην Τπνπξγείν λα ην ζέζεη απφ ηα πάλσ…πξνο ηα θάησ!» (Δ15),  

«(…) Δδψ ππάξρεη επίζεο έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ. Ο 

ζπλδηθαιηζκφο δειαδή δελ κπνξεί, ηφζα ρξφληα, λα κελ έρεη θέξεη κηα πξφηαζε (…) 

Απηή ε πξφηαζε λα έρεη πεξάζεη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα ‟ρεη εγθξηζεί απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη λα έρεη ππνρξεψζεη ην Τπνπξγείν λα γίλεη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. 

Γειαδή εκείο νη ίδηνη, μέξνληαο πηα είλαη απηά πνπ ζέινπκε, απηά πνπ ρξεηαδφκαζηε, 

εκείο νη ίδηνη λα έρνπκε θάλεη ηελ πξφηαζή καο. Καη λα έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ηελ 

πεξάζνπκε απηή θαη ζην Τπνπξγείν. Αληίζεηα, θαζπζηεξψληαο ηφζα ρξφληα, φπσο ήηαλ 

θπζηθφ, θάπνηα ζηηγκή καο ήξζε απηφ ην πξάγκα απφ πάλσ» (Δ13).   

 

 Μηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε δίλνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνληαο ζηηο 

επζχλεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα:  
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 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ράζεη ην ξφιν ηνπο γηαηί 

θπξηαξρνχζε ε αζπδνζία.  

«Πηζηεχσ φηη επεηδή είρακε πεξάζεη ην φξην ηεο δεκνθξαηίαο. Ναη. Δίρακε θηάζεη 

ζην ζεκείν ηεο αζπδνζίαο. Ζ ππέξκεηξε δεκνθξαηία καο έθαλε αζχδνηνπο…ε... πηζηεχσ 

φηη ην έρνπκε εθκεηαιιεπηεί θαη κία πνιχ κεγάιε επζχλε γηα ηηο λέεο γεληέο πνπ έκεηλαλ 

απαίδεπηνη ε... ηελ έρνπλ νη δάζθαινη γηα κέλα. (…) Δίρακε πεξάζεη ηα φξηά καο θαη 

είρακε γίλεη αζχδνηνη θαη απφ εθεί θαη πέξα πηζηεχσ φηη ράζακε θαη ην ξφιν καο. Σν 

ξφιν καο σο εθπαηδεπηηθνί. Έξρνληαλ ζε δεχηεξε κνίξα. Δίρακε γίλεη εθπαηδεπηέο θαη 

φρη παηδαγσγνί γηα κέλα. Δθπαηδεπηέο, εθπαηδεχσ θαη έλα ζθπιάθη. Παηδαγσγφο 

κπνξείο λα γίλεηο; Δίρακε ράζεη ην ζηφρν καο γηα κέλα. Λνχθα θαη παξαιιαγή!!» (Δ7),  

 Σψξα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζψκα απνπζηάδεη ε νκφλνηα θαη ε 

ζχκπλνηα κε ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ην αηνκηθφ θαιφ ζα έιζεη κέζα απφ ην 

ζπιινγηθφ θαιφ.  

«(…) νη δηθέο καο επζχλεο σο θιάδνο δηφηη δελ είκαζηε ελσκέλνη. (…) Μαο έρνπλ 

δηαρσξίζεη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηαρπηήησλ είλαη: νη σξνκίζζηνη, νη αλαπιεξσηέο, νη 

κφληκνη κε πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο, νη κφληκνη κε ιίγα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη 

αλάινγα κε ηηο κεηψζεηο πνπ έρεη ππνζηεί ν θαζέλαο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ απεξγία. Δλψ 

αλ ήκαζηαλ ελσκέλνη σο θιάδνο θαη γηλφηαλ καδηθέο απεξγίεο θαη ζηνρεχνληαο ζηνπο 

ιφγνπο πνπ θάλνπκε ηελ απεξγία λα ελεκεξψλακε ηνπο γνλείο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

φρη λα αθήλνπκε λα αησξείηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο φηη δε ζέινπκε ηελ αμηνιφγεζε 

γηαηί βαξηφκαζηε λα αμηνινγεζνχκε ή ζέινπκε λα θαζφκαζηε 3 κήλεο ην θαινθαίξη θαη 

φια απηά πνπ αησξνχληαη, ζίγνπξα ζα πεηπραίλακε πεξηζζφηεξα άξα θαη εκείο σο 

θιάδνο έρνπκε επζχλε» (Δ18).   

 

7.6.2. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ παξνύζα ζπγθπξία (εξ.23)  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη ε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ αζθείηαη ζθιεξή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζα 

έρεη σο ζηφρν: λα εμνηθνλνκήζεη θξαηηθνχο πφξνπο, λα αλαθφςεη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλέιημε, πξνθεηκέλνπ λα κελ αληακείςεη κηζζνινγηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα 

δηαιχζεη ηα ζρνιεία, λα εθθνβίζεη θαη ηειηθά λα απνιχζεη εθπαηδεπηηθνχο. 

Δηδηθφηεξα:  
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 Ζ πξνηεηλφκελε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

αληηπαηδαγσγηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή.  

«Δίλαη θαη αληηπαηδαγσγηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή. Αληηδεκνθξαηηθή γηαηί γίλεηαη 

κφλν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, απφ κνλνκειή φξγαλα, έηζη, είλαη έλαο πνπ ζε θξίλεη, κε 

ηνλ νπνίν έλαλ, κπνξεί αξγφηεξα λα είζαη θαη αληίπαινο γηα θάπνηα ζέζε. Άξα, πνχ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα; Καη είλαη θαη αληηπαηδαγσγηθή δηφηη δελ ζεσξψ φηη ηα 

θνπηάθηα ηα νπνία βάδνπλ, κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ζ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε δελ κεηξηέηαη νχηε απφ κεηαπηπρηαθά, νχηε απφ δηδαθηνξηθά, νχηε 

απφ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλαξσηηέκαη θαηά πφζν κπνξεί θάπνηνο λα κεηξήζεη 

ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ γνληψλ ηνπο γηα ην φ, ηη 

γίλεηαη ζην ζρνιείν. ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε αμηνιφγεζε είλαη θφβεηξν, 

γθηινηίλα!!!» (Δ15). 

 

 Γηεμάγεηαη ζε έλα θιίκα νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο.   

«Γελ είλαη ζέκα ζπγθπξίαο. Γηαηί απ‟ ηε ζηηγκή πνπ μέξνπκε φηη απφ ρξφληα έρεη 

ππνγξαθεί θαη φηη ην δηθφ καο θξάηνο αθήλεη λα εηζαρζεί ην κέηξν ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή…Σψξα έηπρε ε ηειεπηαία ζηηγκή λα „λαη ε ρεηξφηεξε γηα ηνπο πάληεο.(…)» (Δ4), 

«Γελ είλαη ηπραίν πνπ μεθηλάεη ηψξα, γίλνληαη δηνηθεηηθά κέηξα, νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ΟΟΑ, επηβάινπλ άιινη παξάγνληεο θαη φρη ην θξάηνο, σο θξάηνο, σο 

Τπνπξγείν. Γελ μχπλεζε μαθληθά πέξζη έλα πξσί θαη είπε λα αμηνινγεζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη απηφ είλαη ην άζρεκν. Πξέπεη απφ κφλνη καο λα θάλνπκε θάηη πην 

δίθαην φρη λα καο ην επηβάιινπλ γηαηί ην πιαίζην ζηελ Διιάδα είλαη άιιν, άιιν ζηε 

Γεξκαλία, άιιν ζηε Γαιιία, άιιν ζηελ Ηηαιία, άιινη κηζζνί θαη δνπιεχνπλ δηαθνξεηηθά. 

Ξέξνπλ κφλν λα ιέλε φηη θαζφκαζηε πνιχ θαη δνπιεχνπκε ιίγν» (Δ16). 

 

θνπνί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη:   

 Ζ εμνηθνλφκεζε θξαηηθψλ πφξσλ.  

«Φνβάκαη φηη είλαη κέζα ζε φιν απηφ ην πιαίζην πνπ δνχκε. ιν απηφ ην ζηελφ 

πιαίζην ηεο πεξηθνπήο πφξσλ γηα ην θξάηνο. (…) γίλνληαη ηνπ πνδαξηνχ πνιιά 

πξάγκαηα είηε φηη ζθνπφο ηνπο είλαη απιά λα γίλνληαη, λα ςεθίδνληαη θαηά ην δνθνχλ 

αλά πάζα ζηηγκή λα εθαξκφδνπκε θάηη. Θα ςεθίζνπκε ηελ απηναμηνιφγεζε, φηαλ έιζεη 
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ε ψξα λα ζέινπκε λα απνιχζνπκε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο, ζα ζπκεζνχκε ηελ 

απηναμηνιφγεζε, ζα θνηηάμνπκε εθεί θαη ζα ζπκεζνχκε πνηνη δελ ηα έρνπλ πάεη θαιά. 

Γεληθφηεξα, ππάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε νηηδήπνηε. Αθφκα θαη θαιέο πξνζέζεηο 

λα ππάξρνπλ, ππάξρεη ηέηνηα έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ δελ κπνξείο λα πείζεηο θαλέλαλ 

γηα ην αληίζεην» (Δ11), (Δ2), 

«Δ... πξψηα απφ φια ηα πξάγκαηα ε ζπγθπξία θαη ε πεξίνδνο πνπ έρνπλ δηαιέμεη... 

δελ μέξσ, γηα απηφ ζνπ ιέσ είκαη ιίγν ππνςηαζκέλε. (… Σψξα φια απηά ηα πξάγκαηα 

πνπ καο δίλνπλ έηζη... απνζπαζκαηηθά, δελ μέξσ κε ππνςηάδνπλ. Αξλεηηθά θπζηθά. 

Αξλεηηθά!! Λέεη ε πνζφζησζε, αο πνχκε πεξλά ην 60% θαη άθεζε ην 40% ή ην 

αλάπνδν, αο πνχκε. Απηφ πψο κπνξείο λα ην θάλεηο αθνχ δελ μέξεηο ηη δπλακηθφ έρεηο 

κπξνζηά ζνπ. (…) Γειαδή ζε βάδεη ζε κηα δηαδηθαζία γηα κέλα, γεινία. Δίλαη ιάζνο! 

Δηδηθά ε πνζφζησζε είλαη ιάζνο, αιιά ζθφπηκε. Απηφ είλαη πνπ κε ππνςηάδεη. Πίζσ 

απφ απηφ ηη ζέιεηο λα θεξδίζεηο; Κάηη άιιν θξχβεηαη απφ πίζσ. Γελ είλαη μεθάζαξα ηα 

πξάγκαηα. Δίλαη απνζπαζκαηηθά, γηα κέλα» (Δ7).    

 Ζ αλαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο πξνθεηκέλνπ λα κελ αληακείβνληαη 

κηζζνινγηθά νη εθπαηδεπηηθνί.  

«Δ, πξνθαλψο ην Τπνπξγείν θάλεη ηελ αμηνιφγεζε γηα λα αλαθφςεη ηελ άλνδν, ηελ 

εθπαηδεπηηθή αλέιημε πξνθαλψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε λα κελ ηνπο δψζεη ε… 

ηηο απαηηνχκελεο απμήζεηο. Απηφ πνπ ιέλε φινη είλαη φηη ζα ππάξρεη θαη αξλεηηθή 

εμέιημε. Ννκίδσ φηη αλ 2 ρξνληέο, 2 θνξέο κείλεηο, παξακείλεηο ζην βαζκφ πνπ είζαη 

βγαίλεηο ζε δηαζεζηκφηεηα.!» (Δ3), (Δ2).  

 Ζ δηάιπζε ησλ ζρνιείσλ, γηαηί αλ ε αμηνιφγεζε είρε ήδε πξνηαζεί κε 

δηαπξαγκάηεπζε ζην παξειζφλ, ζήκεξα, ίζσο λα ππήξραλ θαιχηεξα ζρνιεία θαη 

θαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί.   

«ηελ παξνχζα ζπγθπξία ζα πξνζθέξεη ειάρηζηα θαη θπξίσο απηφ πνπ ζα θάλεη 

είλαη λ α δηαιχζεη φια ηα ζρνιεία. ια, φκσο!! Απηφ ζα θάλεη. Ζ παξνχζα ζπγθπξία 

ήηαλ ε ρεηξφηεξε ζπγθπξία γηα λα πεξάζεη ε αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε έπξεπε λα είρε 

πεξάζεη πνιχ λσξίηεξα. ε άιια ρξφληα, φηαλ ππήξρε άιιν θιίκα ζαθέζηαηα κε 

δηαπξαγκάηεπζε. Καη λνκίδσ φηη δηαπξαγκάηεπζε ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη. (…) Ζ 

αμηνιφγεζε είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε θαιχηεξα ζρνιεία θαη θαιχηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. (…) Δάλ ινηπφλ ζα εθαξκφδακε ηελ αμηνιφγεζε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ζα θάλακε θαη θαιχηεξα ζρνιεία θαη θαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. (…) Καη ζα 
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κπνξνχζακε λα δηεθδηθήζνπκε λα κελ ππάξρνπλε πνζνζηψζεηο. Να κελ ζπλδέεηαη κε 

κηζζνινγηθέο επηβαξχλζεηο ή αλ ζέιεηο κε θφςηκν ηνπ κηζζνχ αιιά κε ηελ ππνρξέσζε 

απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνη δελ ήηαλ ηθαλνί λα θάλνπλ εθείλα πνπ έπξεπε 

λα θάλνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Γελ έγηλε απηφ θαη 

απηφ πάεη λα γίλεη ζε κηα επνρή πνπ είλαη καχξε. Έηζη. Με έλαλ ηξφπν πνπ θνξηέηαη 

απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ελψ δελ ζα ‟πξεπε λα είλαη έηζη» (Δ13).   

 Ο εθθνβηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«(…) λα εθθνβίζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα κελ θέξλνπλ αληηξξήζεηο ζε 

νπνηαδήπνηε κέηξα δηφηη κηα ζθιεξή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κηα πνιηηηθή πνπ παγψλεη 

ηνπο κηζζνχο κέρξη ην 2015, πνπ αθαηξεί δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί, πνπ 

κεηψλεη ηα εθάπαμ γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη δελ κπνξεί ζε πλεχκα ειεπζεξίαο. Θα 

πξέπεη λα ππάξρεη έλα δηνηθεηηθφ θιίκα απηαξρηζκνχ, εθθνβηζκνχ θαη θφβνπ γηα λα 

κπνξέζεη ν άιινο λα κείλεη πεηζήληνο θαη ππνηαγκέλνο ψζηε λα ην ππεξεηήζεη αιιηψο 

ζα επαλαζηαηήζεη. πλεπψο ηνπ θηηάρλεηο έλα ηέηνην πιαίζην λνκνζεηηθφ πνπ λα 

θνβάηαη ηνλ ίζθην ηνπ γηα λα κελ αληηδξά ζε απηά πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη 

απφ ην Τπνπξγείν» (Δ12).  

 Ζ απφιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«Πηζηεχσ φηη ν κφλνο ιφγνο είλαη γηα λα δηψμνπλ άηνκα απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Απνθιεηζηηθά θαη κφλν. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν ζθνπφο λα κεηψζνπλε, δειαδή, ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη γεληθφηεξα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο» (Δ5), 

«Ζ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ παξνχζα ζπγθπξία κε θάλεη λα πηζηεχσ φηη 

εθαξκφδεηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ απφιπζε» (Δ6), (Δ19), 

«(…) Δ…νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αγρσκέλνη ηψξα ηειεπηαία (…) Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

αθνχγνληαη δηάθνξα, απφ ηνπο κελ αθνχγεηαη φηη δελ είλαη θάηη ζνβαξφ, απφ ηνπο δε φηη 

ζα επηθέξεη θαη ηελ απφιπζή ηνπο. Δίλαη ιίγν κπεξδεκέλν ην ηνπίν, είλαη ιίγν ζνιφ 

(…)» (Δ8), (Δ17), (Δ18), 

«Ζ αμηνιφγεζε απηή, θαηαξρήλ, δελ έρεη λα θάλεη κε αμηνιφγεζε. Θέιεη πξψηνλ λα 

βγάιεη ζε έλα δχν ρξφληα αλζξψπνπο εθηφο εθπαίδεπζεο, αθαηάιιεινπο, άξα αθνχ 

είζαη αθαηάιιεινο πψο ζα πείζεηο ηελ θνηλσλία θαη ηνπο γνλείο φηη κπνξείο λα θάλεηο 

κάζεκα; Γηαηί ν ραξαθηεξηζκφο «αλεπαξθήο» θαη «αθαηάιιεινο» δελ κπνξεί λα ζηαζεί 

ζηελ εθπαίδεπζε Πηζηεχσ, φηη απηφ γίλεηαη γηα λα βγάινπκε θάπνηνπο αλζξψπνπο εθηφο 

γηα νηθνλνκία ηνπ θξάηνο» (Δ12),  
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«Δ… είλαη έλαο ηξφπνο λα θχγνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα λα 

έξζνπλ θαηλνχξηνη κε πνιχ κηθξφηεξν κηζζφ» (Δ14). 

 

7.6.3. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην λέν λόκν ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ύκθσλα κε απηόλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα αμηνινγνύληαη από 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα θαη από ηνπο 

ρνιηθνύο πκβνύινπο γηα ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν (εξ.24) 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθχπηνπλ αξθεηά δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ πξνσζείηαη απφ ην Τπνπξγείν. Ζ 

επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ζα ραζεί ην ζεηηθφ θιίκα ζην 

ζρνιείν, ζα δεκηνπξγεζνχλ έξηδεο θαη αληεγθιήζεηο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα 

θαη ην δηεπζπληή γηαηί θάπνηνη ζα επλνεζνχλ ελψ θάπνηνη άιινη ζα αδηθεζνχλ θαηά 

ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ δεηήκαηα 

ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη 

ακθηζβεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ηεξαξρηθή, κνλφπιεπξε 

θαη αληηδεκνθξαηηθή αθνχ δελ ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα:  

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα εμαξηάηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνξηθά κε ηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα. Tν γεγνλφο απηφ ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα λα δεκηνπξγεζεί αξλεηηθφ θιίκα ζην ζρνιείν.  

«Γελ ηελ βξίζθσ ζσζηή. (…) Γεληθά ζην ζρνιείν ππάξρεη έλα ζεηηθφ, θηιηθφ θιίκα 

θαη ν δηεπζπληήο είλαη κέηνρνο ζε φιν απηφ. Σν λα βάιεη ην δηεπζπληή λα αμηνινγήζεη 

ζα δεκηνπξγεζνχλ πνιιά πξνβιήκαηα.. ζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν είκαη ζεηηθή 

ζ‟ απηφ. Ναη!» (Δ1), 

«Ο δηεπζπληήο ζα θιεζεί λα αμηνινγήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη καδί ηνπο φιε 

ηελ εκέξα. Καηά ηε γλψκε κνπ είλαη ιάζνο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φιν απηφ ζα έρεη αληίθηππν ζην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ. Δπίζεο, δελ ππάξρεη θνπιηνχξα, αγσγή αμηνιφγεζεο νχηε ζην δηεπζπληή, νχηε 

ζην ζχκβνπιν, νχηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα 

ζρνιηθή κνλάδα ζέιεη ρξφλν, θαιιηέξγεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, επηζηεκνληθά θξηηήξηα, 

ζαθή φξηα. Σν Τπνπξγείν πεηάεη ηελ θαπηή παηάηα ζηνπο δηεπζπληέο θαη ζηνπο 
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ζπκβνχινπο ζε ζνιφ ηνπίν κε πνζφζησζε θαη ζην κπαιφ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ε απφιπζε. Ση θιίκα λα ππάξρεη ζην ζρνιείν χζηεξα; Δκπφιεκε θαηάζηαζε!!» (Δ7), 

«Ση πην άκεζν απφ ην λα ζε αμηνινγήζεη ν δηεπζπληήο θαη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο 

πνπ ζε έρνπλε θαζεκεξηλά θαη θπζηθά δείρλεη μεθάζαξα φηη πιένλ παχνπλ λα είλαη 

ζπλάδειθνί καο νη δηεπζπληέο θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη γηαηί είλαη πιένλ απέλαληη» 

(Δ9),  

«Απηή ηε κνξθή αμηνιφγεζεο (…) ηε ζεσξψ φ, ηη ρεηξφηεξν κπνξεί λα γίλεη. Γηαηί 

έλα ζρνιείν είλαη έλαο κηθξφθνζκνο θαη ζε έλα ζρνιείν φηαλ δελ είκαζηε κνληαζκέλνη 

θαη φζν ην δπλαηφλ αγαπεκέλνη δελ κπνξεί λα γίλεη εθπαηδεπηηθφ έξγν. ηαλ ινηπφλ 

ππάξρεη απηή ε πνζφζησζε ν θαζέλαο ζα βγάδεη ηελ θαθία ηνπ, ηελ άξλεζή ηνπ θαη 

απηφ ζα έρεη αληίθηππν αξγφηεξα ζηνπο καζεηέο, ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ζηνπο 

καζεηέο» (Δ10), 

«Αξλεηηθή! (…) Θεσξψ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν θαη γηα ηνπο δηεπζπληέο. (…) Γηαηί 

ζηα ζρνιεία ζπλήζσο ππάξρνπλ πνιχ θαιά θιίκαηα. Οη δάζθαινη καδί κε ην δηεπζπληή 

πνπ είλαη ζπλάδειθνο ζηελ νπζία, απιά εθηειεί θάπνηα άιια ρξέε, (…) ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπλάδειθνη, σο παιηνί γλσζηνί, σο θίινη. πλεξγάδνληαη. Ο έλαο θαηαιαβαίλεη ηνλ 

άιινλ. Ο έλαο βνεζάεη ηνλ άιινλ θαη ζπκκεξίδεηαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Σψξα φκσο ηνπο 

ρσξίδεη ζε ζηξαηφπεδα. (…) Γελ ππάξρεη θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο ζε θαλέλαλ. (…) 

(Δ17).  

 

 Παξάιιεια, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα εμαξηάηαη απφ ην ρνιηθφ 

χκβνπιν ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, φκσο,  

 ππάξρνπλ ρνιηθνί χκβνπινη πνπ έρνπλ πνιιά ρξφληα λα δηδάμνπλ 

ζε ζρνιηθή ηάμε αθελφο,  

«(…) Αλ βέβαηα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ ηάμε νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη γηαηί κπνξεί λα 

έρνπλ πνιχ θαηξφ λα κπνπλ κέζα ζηε ηάμε» (E3),  

«Κνηηάμηε, ζεσξεηηθά ν δηεπζπληήο θαη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο έρνπλ θάπνην ιφγν. 

Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη κε ηελ απνρή πνπ έρνπλ απφ ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 

έλλνηα φηη έρνπλ λα θάλνπλ ρξφληα κάζεκα δελ έρνπλ επαξθή γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο. Παξφια απηά, εγψ, 

πηζηεχσ, φηη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο πξέπεη λα έρεη ιφγν, φκσο, έρσ ηελ εληχπσζε έηζη 
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φπσο είλαη δηακνξθσκέλν ην ζχζηεκα φηη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα απνθηήζεη ζαθή γλψκε κε ηηο επηζθέςεηο πνπ θάλεη γηαηί ν αξηζκφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη κεγάινο, ηα ηκήκαηα είλαη πάξα πνιιά γηα λα θάλεη πνιχ 

ζσζηή θαη ζίγνπξε θξίζε γηα θάπνηνλ ζπλάδειθν ζα πξέπεη ε αμηνιφγεζε λα θξαηήζεη 

αξθεηά ρξφληα δηφηη ζα πξέπεη λα ην επηζθεθηεί πάλσ απφ δχν ηξεηο θνξέο θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ» (Δ12),       

 θαη αθεηέξνπ ππάξρνπλ ρνιηθνί χκβνπινη πνπ δελ έρνπλ 

θαηαμησζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηζηεκνληθφηεηά ηνπο θαη νη 

ζπγθεθξηκέλνη ζα νξηζηνχλ σο αμηνινγεηέο.   

«(…) Γειαδή ε αμηνιφγεζε ζα  ‟ρεη ηεξάζηην δήηεκα γηαηί ηφζα ρξφληα ηα ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο (…) ζε κηα πιεηνςεθία, είλαη γηα κέλα πιεηνςεθία, δελ είλαη ζηειέρε ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζην χςνο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο. (…) Έρνπκε ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο, νη νπνίνη έγηλαλ ζρνιηθνί ζχκβνπινη φρη γηαηί θαηαμηψζεθαλ κέζα απφ ηελ 

ζρνιηθή ηάμε αιιά γηαηί θαηαμηψζεθαλ κέζα απ‟ ην ζπλδηθαιηζκφ. Άλζξσπνη, νη νπνίνη 

απείραλ ρξφληα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Άλζξσπνη, νη νπνίνη, έρσ παξαδείγκαηα, 

νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδάμεη ηα λέα βηβιία, νχηε κία ψξα. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ ζα 

κπνπλ κέζα ζηελ ηάμε ηψξα λα αμηνινγήζνπλ θαη ε αμηνιφγεζε, έηζη φπσο ηελ είδα εγψ 

ζην θείκελν ησλ 320 ζειίδσλ, ηνπιάρηζηνλ απ‟ ηελ κεξηά ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ πξνο 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη εμνλησηηθή. Δμνλησηηθή θαη γηα κέλα ζα θηάζνπκε αθφκα...θαη 

ζε κελχζεηο. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί εθεί γηα λα αμηνινγήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζέμεηο 

αθφκα θαη ηελ έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δάζθαινο. Μηα ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ηνλ 

θάλεη «επαξθή» θαη κηα άιιε έθθξαζε ηνλ θάλεη «αλεπαξθή». Πψο ζα αμηνινγήζνπλ 

απηνί φια απηά ηα θνκκάηηα; Πψο; Με πνηνλ ηξφπν; Έλαο ηξφπνο ππάξρεη. Ζ ακνηβαία 

ππνρψξεζε: «Θα ζνπ βάισ θαιφ βαζκφ γηα λα κελ κε μεθσλίζεηο. Θα ζνπ βάισ θαιφ 

βαζκφ γηα λα κε κνπ θάλεηο κήλπζε». (…) Δδψ ινηπφλ ζα παίμνπλ ηέηνηα δεηήκαηα. 

Δάλ δελ ππάξρεη επάξθεηα απ‟ ηελ κεξηά ησλ ζηειερψλ, αλ δελ είλαη αλαγλσξηζκέλα 

θαη θαηαμησκέλα ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απηφ είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα 

ηεο αμηνιφγεζεο (…)» (Δ13).  

 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην Γηεπζπληή 

θαη ην ρνιηθφ χκβνπιν ζα παίμνπλ ξφιν νη ζπκπάζεηεο, αληηπάζεηεο κε άκεζεο 

επηπηψζεηο ζηνλ αμηνινγνχκελν εθπαηδεπηηθφ  
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«(…) Δ, πξνθαλψο θαη ζα ππάξρνπλ φηαλ ρξεηαζηεί νη δηεπζπληέο λα αμηνινγήζνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα, ζίγνπξα ζα πάξνπλ κέξνο θαη νη 

ζπκπάζεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη, νη αληηπάζεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο δηεπζπληήο 

απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οπφηε εθεί ίζσο είλαη δπζκελή ηα 

απνηειέζκαηα γη‟ απηνχο πνπ δελ έρνπλε έηζη θαιή ζρέζε κε ηνλ δηεπζπληή. Αλ βέβαηα 

έηζη, ν δηεπζπληήο είλαη κεξνιεπηηθφο!» (Δ3), 

«Άθξσο επηθίλδπλε θαη επίζεο δε λνκίδσ φηη κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθή. 

Πηζηεχσ φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζα παίμεη ξφιν ην πφζν γλσξίδεη θαλείο έλα 

δηεπζπληή, ηη θηιηθέο ζρέζεηο έρεη κε απηφλ θαη αληίζηνηρα θαη κε ην χκβνπιν» (Δ5),  

«(…) Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε πνπ ζεκαίλεη φηη ηελ θάλνπλ άλζξσπνη πνπ ζε μέξνπλε 

θαη πνπ κπνξεί λα είλαη θαη εκπαζείο καδί ζνπ ή κπνξεί λα έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο είηε θνκκαηηθέο, είηε πνιηηηθέο θαη απηφ λα επεξεάζεη ην έξγν ηνπο, ην έξγν ηεο 

αμηνιφγεζεο. Γελ κε βξίζθεη πιήξσο ζχκθσλν» (Δ8),  

«(…) ρεηηθά κε ην δηεπζπληή εμαξηάηαη πφζν δίθαηνο είλαη θαη αληηθεηκεληθφο θαη 

βάδεη πάλσ απφ φια ην ζπκθέξνλ ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ην πξνζσπηθφ (…) Ο δηεπζπληήο 

καο μέξσ φηη ζα θξίλεη δίθαηα, φκσο, δελ ηζρχεη ην ίδην ζε φια ηα ζρνιεία εηδηθά φηαλ 

ηζρχεη ε πξνζσπηθή ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα θαη λα ραληαθψζεη θάπνην άιιν 

ζπλάδειθν απιά επεηδή δελ ηνπ αξέζεη θαη γηα απηφ ην ιφγν λα ηνπ βάιεη 5. Πηζηεχσ, 

φηη ζα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο, πξνζηξηβέο δελ πηζηεχσ λα δερζεί ζπλάδειθνο ελψ μέξεη 

φηη είλαη ηππηθφο θαη επεηδή δελ ηνλ βιέπεη θαιά ν ζχκβνπινο ή ν δηεπζπληήο λα αθήζεη 

λα ηνλ αδηθήζεη. Θα γίλεη ν ρακφο» (Δ16),  

«Άζηνρε, ζεσξψ φηη ζα ππάξρνπλ πνιιά ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Οη δηεπζπληέο ζα 

έξρνληαη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε γηαηί δελ κπνξεί λα είζαη κε θάπνηνλ ζπλάδειθνο γηα 

ρξφληα θαη ηψξα λα ηνλ θξίλεηο, ζα έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα, (…) Θα παίδνπλ κεγάιν 

ξφιν νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ ρξφληα θηιία δελ ζα 

αμηνινγνχληαη αξλεηηθά, φζν έλαο ζπλάδειθνο πνπ έρεη έιζεη απφ άιιν κέξνο θαη μέξεη 

φηη ζα θχγεη ηνπ ρξφλνπ θαη ε ζέζε ηνπ ζα είλαη πνιχ πην δχζθνιε» (Δ18),  

 γηα ην ιφγν απηφ νη Γηεπζπληέο θαη νη ρνιηθνί χκβνπινη ρξεηάδνληαη 

επηκφξθσζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαη ακεξφιεπηνη αμηνινγεηέο.  

«(…) ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηκφξθσζε ζηνπο δηεπζπληέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

αληηθεηκεληθνί θαη λα βάινπλ ζηελ άθξε ηηο πξνζσπηθέο εκπάζεηεο, αληηπάζεηεο γηα 

ζπλαδέιθνπο» (Δ2),  
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«(…) Με ηελ πξνυπφζεζε φηη νθείινπλ θαη νη δηεπζπληέο θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

νη νπνίνη ζα καο αμηνινγήζνπλ λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ έγθπξνπο νξγαληζκνχο φηη 

δχλαηαη λα αμηνινγήζνπλ αληηθεηκεληθά εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ» (Δ6),  

«Δγψ (…) έρσ εθπαηδεπηεί λα αμηνινγψ, λα θξίλσ ζσζηά, πέξα απφ πξνζσπηθέο 

εκπάζεηεο, πέξα απφ ζπκπάζεηεο; Έρεη λα θάλεη κε ην αλ αθήλνπκε ηα πξάγκαηα λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ην πξνζσπηθφ κφλν ζηνηρείν, ζαθψο, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Δάλ πνχκε 

φηη ιεηηνπξγνχκε κε ην ηη ψξα ήξζεο θαη ηη ψξα έθπγεο, αλ ήζνπλ ζπλεπήο ζην 

δηάιεηκκά ζνπ ή αλ κπαίλεηο ζηελ ηάμε ζνπ ζαθψο είλαη αληηθεηκεληθφ θξηηήξην. Δάλ κε 

ζηξαβνθνίηαμεο θαη κνπ είπεο φηη δελ έρσ ηε δηάζεζε λα θάλσ απηή ηε δνπιεηά θαη κπεη 

ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν ηφηε εθεί ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξέο εληάζεηο γηαηί φηαλ δελ είλαη κεηξήζηκα, αληηθεηκεληθά ηφηε εξκελεχνληαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαζέλα, γεγνλφο πνπ ζα επηθέξεη εληάζεηο» (Δ11),        

«Δ…πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ πάξα πνιχ θαιά νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη γηα λα κπνξέζνπλ λα θξαηήζνπλ ηηο 

απνζηάζεηο αζθαιείαο θαη λα κελ εκπιαθνχλ ζε πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο, αληηπάζεηεο» 

(Δ14).  

 

 Άιισζηε, νη Γηεπζπληέο θαη νη ρνιηθνί χκβνπινη έρνπλ επηιεγεί γηα 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο.  

 «(…) Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο θαη φρη 

θξηηηθφο θαη ειεγθηηθφο. Γελ μέξσ πψο ζα ρεηξηζηνχλ νη ζχκβνπινη δπν δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο» (Δ2),  

«(…) Ο δηεπζπληήο θαη ν ζχκβνπινο επηιέρηεθαλ γηα δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ο 

δηεπζπληήο είλαη ζπλάδειθνο πνπ αζθεί ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηνπ ζρνιείνπ θαη ν 

ζχκβνπινο αζθεί ζπκβνπιεπηηθή πάλσ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ ζπλαδέιθσλ. (…) 

Σψξα, ην Τπνπξγείν ηνπο πεηάεη ην κπαιάθη θαη ηνπο θνξηψλεη ηελ αμηνιφγεζε» (Δ7).  

 

 Παξάιιεια, σο πξνο ηνπο αμηνινγεηέο εγείξνληαη δεηήκαηα εζηθήο ηάμεο θαη 

αμηνπηζηίαο.  
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«(…) Τπάξρνπλ δεηήκαηα γηα παξάδεηγκα έλαο δηεπζπληήο κπνξεί λα έρεη θαη 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα αμηνινγήζεη, άξα πξνθχπηνπλ δεηήκαηα 

εζηθήο ηάμεο» (Δ12),  

«Άρξεζηε! Γηφηη απηή ηελ ζηηγκή, ηα ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε, (…) είηε είλαη 

ζχκβνπινη, είηε είλαη δηεπζπληέο, δελ έρνπλ επηιεγεί γηα ην ζθνπφ απηφ αιιά έρνπκε θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πξνζφληα απηψλ δελ είλαη κεηξήζηκα. Σν παίξλσ εγψ ηειείσο 

αληηθεηκεληθά, είλαη ιηγφηεξα απφ απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα αμηνινγήζνπλε. (…) Άξα, 

ππάξρεη ζέκα αμηνπηζηίαο. Βεβαίσο!» (Δ15).  

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή αμηνιφγεζεο δελ έρεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηαηί είλαη απζηεξά ηεξαξρηθή «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» θαη 

κνλνδηάζηαηε. 

«Σελ θξίλσ ειιηπή! Γηαηί απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα „ρεη 

αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγείηαη, γη‟ 

απηφλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ εγψ δελ 

έρσ θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ δηεπζπληή κνπ νπδέπνηε ζα πάξσ άξηζηα θαη απηφ κπνξεί λα 

είλαη κφλν δηαθνξά θνπιηνχξαο. Αλ εγψ εηζάγσ ηελ θαηλνηνκία ζην ζρνιείν θαη απιά ν 

δηεπζπληήο είλαη έλαο εμαηξεηηθφο, ζπληεξεηηθφο δηεπζπληήο, πνπ ζέιεη λα ηα „ρεη φια 

κεηξεκέλα – είλαη δηθαίσκά ηνπ, ηνπ αλζξψπνπ – δελ πξφθεηηαη λα ζε θαηαιάβεη πνηέ 

θαη θπζηθά δελ πξφθεηηαη λα ζνπ βάιεη άξηζηα. (…) ηαλ δελ έρεηο ηελ απνδνρή θαη ηελ 

ζηήξημε ηνπ δηεπζπληή θαη ηε δηεπθφιπλζε, είλαη έλα θνβεξφ πξάγκα» (Δ4),  

«(…) Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα επηζεκάλσ θαη ηελ έιιεηςε, ηελ παξάιεηςε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο αμηνιφγεζεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Γειαδή, δελ 

επηζεκαίλεηαη πνπζελά φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ή νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

αμηνινγήζνπλ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ή ηνπο δηεπζπληέο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά 

ηνπο ζα ηνπο αμηνινγήζνπλ θαη απηνί» (Δ6),  

«(…) Καη κηα κνξθήο αμηνιφγεζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ γηαηί ε αμηνιφγεζε είλαη 

ακθίδξνκε. Γελ κπνξείο λα αμηνινγείο απφ πάλσ κφλν πξνο ηα θάησ αιιά θαη θάησ 

πξνο ηα πάλσ (…)» (Δ8), 

«(…) Θεσξψ, φηη πξέπεη ηέηνηνπ είδνπο αμηνιφγεζε λα γίλεηαη πνιπκνξθηθά, 

πνιππαξαγνληηθά. Θα έπξεπε λα αμηνινγεί θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ 
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ζρνιηθφ ζχκβνπιν! Αλακθηζβήηεηα! Ννκίδσ φπσο ππάξρεη ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ην 

ίδην πξέπεη λα ζπκβεί θαη φζν αθνξά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο»  (Δ19). 

 

 Σν Τπνπξγείν φθεηιε λα δηαθξίλεηαη απφ ζνβαξφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο εληάζζνληάο ηε ζε έλα βάζνο ρξνληθφ κε 

επηζηεκνληθφηεηα θαη αμηνπηζηία.     

 «Ζ αμηνιφγεζε ζα μεθηλήζεη πάλσ ζε κηα ζαζξή βάζε, γηαηί ε βάζε είλαη ζαζξή. 

Γηαθνξεηηθά, θαηά ηελ γλψκε κνπ, απηφ ην πξάγκα ζα έπξεπε λα ‟ρε έλαλ νξίδνληα 

δεθαεηίαο απ‟ ην Τπνπξγείν. Έλα Τπνπξγείν πνπ δνχιεπε ζνβαξά. Έλα Τπνπξγείν πνπ 

ζα δεκηνπξγνχζε πξψηα ζνβαξά ζηειέρε, αλζξψπνπο δειαδή πνπ ζα ηνπο επέιεγε φρη 

κε ζπλδηθαιηζηηθά θξηηήξηα: «απηφο είλαη δηθφο καο θαη ν άιινο είλαη ηνπ αιινπλνχ», 

αιιά κε βάζε ηελ επηζηεκνληθφηεηα. Θα έθηηαρλε ινηπφλ κηα ηέηνηα βάζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα κπνξνχζε, κε απνδεθηά ζηειέρε απφ ηε βάζε, ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη 

ζηελ αμηνιφγεζε (…)» (Δ13).    

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο:  

 

 Σν θάζε ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο λα αμηνινγείηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή θαζεκεξηλά. 

«(…)  Γελ ππάξρεη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Γειαδή αμηνινγεί ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν πνηνο; Ο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο θαη ν 

πξντζηάκελνο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο. Γηαηί; Μ‟ απηνχο έξρεηαη ζ‟ επαθή 

θαζεκεξηλά; Ο δηεπζπληήο αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

αμηνινγνχλ ην δηεπζπληή. Σνλ αμηνινγεί ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο γηαηί; Γηα πνην ιφγν; 

Να ηα ιάζε καο, ινηπφλ. αλ θιάδνο. ηη ζα έπξεπε εκείο νη ίδηνη λα έρνπκε πξνιάβεη 

θαη λα έρνπκε ζθεθηεί φηη ηνλ δηεπζπληή θπξίσο ζα πξέπεη λα ηνλ αμηνινγνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζ‟ επαθή. Απηνί λα ιέλε ηη αθξηβψο θάλεη απηφο 

ν άλζξσπνο. Να ηνλ αμηνινγνχλ θαηά ηελ γλψκε κνπ, νη γνλείο. Γηαηί φρη; πνηνο δελ 

θνβάηαη αο πνχκε ηελ ζρέζε κε ηνπο γνλείο ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί. Άιισζηε λα 

πσ θαη θάηη; Ο θαθνπξναίξεηνο είλαη 1, λα είλαη 2, λα είλαη 5 ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα; 

(…) Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μπνξεί κε 
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θάπνηνλ λα έρεη πξνζσπηθά αιιά νη ππφινηπνη δελ λνκίδσ φηη ζα ηνλ έθξηλαλ άζρεκα. 

Απηφ ινηπφλ είλαη κεγάιν ιάζνο πνπ έρνπκε θάλεη θαη δελ κπνξέζακε λα πεξάζνπκε 

θάηη ηέηνην. Δδψ ινηπφλ ππάξρεη έλα δήηεκα, γηα κέλα.» (Δ13).  

 Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, κε ηαθηηθέο 

επηζθέςεηο πνπ ζα θξίλνπλ κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία.   

«Γηα κέλα ζα έπξεπε λα ππάξρεη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ επηζηεκνληθή, 

εμεηδηθεπκέλε επηηξνπή απφ πάλσ, λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα θάλνπλ εμαθξίβσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κέζα απφ ηαθηηθέο 

επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία ρσξίο λα ηνπο μέξεη θαλείο. Έηζη. Καηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα! Έηζη! Καη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία λα καο θξίλνπλ, κε απνδείμεηο θαη 

επηζηεκνληθέο αηηηνινγίεο γηα λα γίλνπκε θαιχηεξνη» (Δ7).    

 χλζεην κνληέιν αμηνιφγεζεο  

«Ννκίδσ φηη έπξεπε λα πηνζεηεζεί έλα ζχλζεην κνληέιν εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο» (Δ8).  

 

7.6.4. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην αλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην 

Γηεπζπληή θαη ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ ζα επεξεαζηνύλ κε ηελ επεξρόκελε 

αμηνιόγεζε (εξ.25) 

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληά φηη ζα επεξεαζηνχλ  

 αξλεηηθά νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ 

αιιά θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα:  

«Φαίλεηαη …λα έρνπλ γίλεη φια κπνπξιφην ζε παξά πνιιά ζρνιεία. ε φια ηα 

ζρνιεία ζρεδφλ. Ο έλαο λα θνβάηαη ηνλ άιινλ θαη ζε ειάρηζηα ζρνιεία λα 

ζπζπεηξψλνληαη, πξάγκα πνπ έπξεπε λα „ρε γίλεη εμαξρήο γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απηφ ζα έπξεπε λα θάλνπκε γηα λα ηα βγάινπκε πέξα. Να ην κνηξαζηνχκε απηφ ην 

πξάγκα θαη λα ζπζπεηξσλφκαζηε. Σελ ζηηγκή πνπ είλαη θάηη πνπ έπξεπε λα ην 

πεξάζνπκε φινη. Αιιά εκείο θνηηάκε ν έλαο θαρχπνπηα ηνλ άιινλ γηαηί θαληαδφκαζηε 

φηη ν έλαο ζα πεξάζεη θαη ν άιινο δελ ζα πεξάζεη. ηη εγψ είκαη ηθαλφο θαη εζχ είζαη ν 

αλίθαλνο. (…)» (Δ4), 

«ινο ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ δελ ζα ηνικάεη λα πςψζεη θσλή απέλαληη ζηνλ 

δηεπζπληή, έηζη, φινη είηε έρνπλ αληίξξεζε, είηε φρη, ζα πεγαίλνπλ ακέζσο λα εθηεινχλ 
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νπνηαδήπνηε εληνιή κφλν θαη κφλν απφ ην θφβν φηη θάπνηα ζηηγκή ζα αμηνινγεζνχλ 

απφ απηφλ ηνλ άλζξσπν» (Δ5),  

«(…) Αξρίδεη πηα ε απφζηαζε θαη έλαο ειίζηνο αληαγσληζκφο (…) κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δγψ πηζηεχσ φηη ζα ππάξρεη έλα θιίκα θαξαγθηνδειίθη απέλαληη ζηνλ 

δηεπζπληή, δειαδή ράλεηαη ε νπζία. ην δηθφ κνπ ην ζρνιείν ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή 

έλα πνιχ θαιφ θιίκα. Μπνξεί λα ήιζαλ εθπαηδεπηηθνί θέηνο θαηλνχξηνη αιιά 

πξνζαξκφζηεθαλ ζε απηφ. Δίκαζηε φινη καδί εδψ γηα έλα ζθνπφ, γηα ηα παηδηά. Γελ 

ππάξρνπλ αληηδηθίεο θαη κε ηνλ δηεπζπληή πάξα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία. Μαθάξη λα ήηαλ 

φια ηα ζρνιεία έηζη!! Αιιά πηζηεχσ φηη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ν δηεπζπληήο ζα έρεη 

παξά πνιχ άγρνο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δηεπζπληή ζα ππάξρνπλ 

πξνζηξηβέο» (Δ7), 

«Δλλνείηαη!! Ίδηεο ζρέζεηο έρεη θάπνηνο κε ην ζπλάδειθφ ηνπ θαη ίδηεο ζρέζεηο κε ην 

αθεληηθφ ηνπ; ίγνπξα κε ηνλ δηεπζπληή πιένλ ζα ην βιέπεη ζαλ αθεληηθφ. Δίλαη απηφο 

πνπ ζα ζε αμηνινγήζεη. Θα ππάξμνπλ αξλεηηθά θαη έληνλα θαηλφκελα ζα ζην πσ ηψξα 

κε κηα άιιε ιέμε «ξνπζθεηηνχ»» (Δ9), 

«Φνβάκαη πψο λαη αξλεηηθά γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη ζπλδεζεί φιν απηφ κε ην 

νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά» (Δ11), 

«ρη κφλν ζα επεξεαζηνχλ. Θα δηαξξαγνχλ αλεπαλφξζσηα θαη ζα γίλνπλ 

εθξεθηηθέο, εθξεθηηθέο. Βεβαίσο θαη κεηαμχ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί!! Ήδε εγψ βιέπσ 

ζηε δηθή κνπ ζρνιηθή κνλάδα φηη ππάξρνπλ θνπβέληεο: «εζχ, γηαηί θάλεηο απηά, 

πεξηκέλεηο αχξην λα αμηνινγεζείο θαιχηεξα!!». Απηά θπζηθά θαη δε ππήξραλ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. πνηνο ήζειε δνχιεπε γηαηί είρε ην θέθη θαη φπνηνο ήζειε δε 

δνχιεπε αιιά εθείλνο πνπ δελ δνχιεπε είρε επίζεο θαη ηε θήκε ηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ 

δνπιεχεη. Γειαδή ε θαηαμίσζε, ε ζεηηθή εξρφηαλ απ‟ ηελ  κηα κεξηά θαη ε αξλεηηθή απ‟ 

ηελ άιιε» (Δ13), 

«(…) Αλ δεη ν ζπλάδειθνο φηη γίλεηαη αδηθία, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κείλεη 

άπξαγνο, φηαλ παίδεηαη ην νηθνλνκηθφ θαη ε απφιπζε, δελ ζα θαζίζεη λα ην δερζεί 

ακίιεηα κε ηε δηθαηνινγία φηη απηφο είλαη ν δηεπζπληήο ή ν ζχκβνπινο. Απνθιείεηαη, ζα 

πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο κεγάιεο» (Δ16).  

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ζπκθσλνχλ νη Δ1, Δ2, Δ3, Δ6, Δ8, Δ10, Δ14, Δ17, 

Δ18, Δ19. 
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 Ζ ζεκαληηθφηεξε αηηία ππξνδφηεζεο ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ δηεπζπληή κε βάζε ηελ πνζφζησζε.  

«(…) Ήδε, έρνπλ επεξεαζηεί ζε πνιχ αξλεηηθφ βαζκφ, επεηδή ν δηεπζπληήο ζαλ 

αμηνινγεηήο ζα αλαγθαζηεί λα «θφςεη» θάπνηνπο είηε ην ζέιεη είηε δελ ην ζέιεη αιιά ν 

λφκνο ηνπ ην επηβάιιεη. πσο θαηαιαβαίλεηε απηή ε επηινγή ηνπ δελ κπνξεί λα 

γλσξίδεη θαλέλαο κε ηη θξηηήξηα ζα γίλεη. Παξάιιεια, επεηδή ππάξρεη ην αλεμέιεγθην 

ησλ θξηηεξίσλ γηαηί ν αμηνινγεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην 

πξνζσπηθφ θάθειν ηνπ αμηνινγνχκελνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηελ αμηνιφγεζε, αλ 

ζέιεη ην ιακβάλεη ππφςε, δπλεηηθά. (…) ίγνπξα ζα δηαηαξάμεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη 

κηα θάζηα ησλ δηεπζπληψλ πνπ ζα απνηεινχλ μερσξηζηφ ζψκα, ην νπνίν θαη 

ςπρνινγηθά θαη νπζηαζηηθά ζα απνθνπεί απφ ην ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απηφ ζα 

είλαη ηξαπκαηηθφ γηα ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζίγνπξα νη ζπγθξνχζεηο ζα 

είλαη ηεξάζηηεο ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν» (Δ12).      

 

 Βέβαηα, ηίζεηαη θαη ν αληίινγνο ηεο δαζθάιαο πνπ ζεσξεί φηη νη ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ ζα ζηγνχλ αληίζεηα ζα ζπζπεηξσζνχλ κπξνζηά ζηελ άκεζε 

απεηιή. 

«(…) Απφ ηελ εκπεηξία κνπ πνπ έρσ, απφ φ, ηη έρσ δεη κέρξη ηψξα θαη απ‟ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξψ απηφ ζα γίλεη ζε έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ. Γηαηί ήδε ην ζρνιείν ρηππηέηαη θαη ήδε ην θάζε ζρνιείν έρεη «δέζεη» 

πεξηζζφηεξν ηνπο δεζκνχο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληηζηαζεί ζε φιε απηή ηε 

ιαίιαπα. Καη κε ηελ απηναμηνιφγεζε δερηήθακε επίζεζε θαη κε ηελ εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε θαη κε ηα θαηλνηφκα θαη απφ ηνπο ζπκβνχινπο. Ναη. Θεσξψ φηη ζα είλαη 

ζπκπαγείο. Γελ ζα ραιάζνπλ παξά κφλν ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ, ην νπνίν ήηαλ 

ραιαζκέλν θαη απφ πξηλ» (Δ15). 
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7.6.5. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ην αλ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

δεθηηθνί  ή αξλεηηθνί κε ηελ επεξρόκελε αμηνιόγεζή ηνπο (εξ.26) 

ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηίζηαληαη. Σν δείγκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηράδεηαη ζρεηηθά κε ηε δεθηηθφηεηα ή ηελ αξλεηηθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο. κσο, ην πην ζεκαληηθφ ζέκα εζηηάδεηαη ζηελ πνζφζησζε πνπ 

ζεσξείηαη δπζεπίιπην πξφβιεκα απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπλνιηθά.    

Αλαιπηηθά:  

 Διάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη είλαη δεθηηθνί ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο 

ρσξίο λα ππνινγίζνπλ ηελ πνζφζησζε. 

«Δίκαη δεθηηθφο κε ηελ αμηνιφγεζε εγψ πέξα απφ επεξρφκελε ή απεξρφκελε» (Δ11), 

(Δ4), (Δ14). 

 Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη είλαη δεθηηθνί αιιά δηαηεξνχλ 

επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα, ηνπο αμηνινγεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ πνζφζησζε. 

«Δγψ είκαη ζεηηθφο κε ηελ αμηνιφγεζε κε κία κφλν πξνυπφζεζε λα κελ έρεη 

πνζφζησζε θαη λα είλαη αμηνιφγεζε νπζηαζηηθή, λα κπαίλεη ζην πξφβιεκα. Γελ 

αξλνχκαη φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν θαηάιιεινη γηα ηε 

δνπιεηά ηνπο αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά πηζηεχσ φηη ε αμηνιφγεζε φπσο εθαξκφδεηαη ζε 

φιν ηνλ θφζκν έρεη ζθνπφ λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα θαη φρη λα ηηκσξήζεη. Γελ 

ζέισ λα έρεη ηηκσξεηηθφ αιιά δηνξζσηηθφ ραξαθηήξα» (Δ12),  

«Γεληθά δελ είκαη αξλεηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε. Θέισ λα αμηνινγεζψ. Με ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε είκαη αξλεηηθή!» (Δ1), 

«Γεληθά είκαη δεθηηθή αιιά λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιινί νη δείθηεο κε βάζε ηνπο 

νπνίνπο ζα αμηνινγεζνχκε θαη είλαη πνιχ πνιχπινθν. Γελ μέξσ ηειηθά αλ πξάγκαηη 

απηνί πνπ αμίδνπλ, ζα αμηνινγεζνχλ έηζη φπσο πξέπεη» (Δ2), (Δ3), (Δ8), 

«Δίκαη ππνςηαζκέλε. Ναη κελ αμηνιφγεζε γηαηί δελ κπνξείο λα ακείβεηο, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κηζζνινγηθά, φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην ίδην γηαηί θάπνηνη 

μερσξίδνπλ αξλεηηθά θαη θάπνηνη ζεηηθά. Έηζη! Αιιά ζηηο ζσζηέο βάζεηο. Με ηέηνην 

ηξφπν αμηνιφγεζε φρη δελ ηελ δέρνκαη. Δίκαη πνιχ αξλεηηθή!» (Δ7), (Δ13),  

«Δίκαη δεθηηθή σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο. Δίκαη αξλεηηθή σο πξνο ηνλ 

ηξφπν πνπ απηή ζα γίλεη. Καη απφ ηα άηνκα έηζη, απφ ηα νπνία ζα γίλεη» (Δ15), (Δ16). 
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 Κάπνηνη άιινη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη είλαη αξλεηηθνί κε ηελ επεξρφκελε 

αμηνιφγεζή ηνπο εζηηάδνληαο ζηελ πνζφζησζε.  

«Κάζεηα αξλεηηθφο! Δίκαη θάζεηα αξλεηηθφο αιιά είκαη ππνρξεσκέλνο 

πξνθεηκέλνπ λα αλειηρηψ βαζκνινγηθά, γηα απηφ ην ιφγν ζα δεηήζσ λα αμηνινγεζψ» 

(Δ5), 

«ζνλ αθνξά ηελ πξνσζνχκελε αμηνιφγεζε ε νπνία γίλεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν κε πνζφζησζε, είκαη αξλεηηθά πξνδηαηεζεηκέλνο» (Δ6), (Δ9), 

«(…) Δίκαη αξλεηηθή φζνλ αθνξά ηελ πνζφζησζε» (Δ10), (Δ17), 

«(…) ίγνπξα δελ ζα ήζεια λα εθαξκνζηεί ε αμηνιφγεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν (…) 

έρσ πεξάζεη απφ αξθεηέο εμεηάζεηο, έρσ ήδε απνδείμεη ηη αμίδσ, ζεσξψ, φηη 

αμηνινγνχκαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά, επνκέλσο, δελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ πψο ζα κε αμηνινγήζεη ν δηεπζπληήο θαη ν ζχκβνπινο κέζα ζε 2 ψξεο θαη λα 

θξίλεη αλ είκαη θαιή εθπαηδεπηηθφο ή φρη. Αλ έιεηπε απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε πνζφζησζε, ζα ήηαλ ζίγνπξα θαιχηεξα ηα πξάγκαηα, γηαηί ε 

πνζφζησζε βάδεη ζην κπαιφ ζνπ (…) φηη έλα πνζνζηφ είηε είλαη θαιφ είηε δελ είλαη 

πξέπεη λα θχγεη ελψ αλ έιεηπε ε πνζφζησζε ζα ήηαλ πην ραιαξά ζεσξψ ηα πξάγκαηα» 

(Δ18), 

«Γεληθά, είκαη αξλεηηθή κε ηελ έλλνηα φηη δελ ζπκθσλψ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε κε ηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ πνζνζηψζεηο θαη απνιχζεηο» 

(Δ19). 

 

7.6.6. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην θόβν πνπ έρνπλ απέλαληη ζηελ 

επεξρόκελε αμηνιόγεζή ηνπο (εξ.27-28) 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθαηέρεηαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα: 

εθθνβηζκνχ, ηξφκνπ, πξνβιεκαηηζκνχ, αγσλίαο, αλεζπρίαο, απνγνήηεπζεο, ζπκνχ, 

δπζαξέζθεηαο, θφβνπ γηα ηελ επεξρφκελε αμηνιφγεζή ηνπο. Δηδηθφηεξα:  

 

 Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δνπλ ζε έλα θιίκα εθθνβηζκνχ θαη 

ηξνκνθξαηίαο. 
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«Ναη. Ναη, ην ληψζσ πξαγκαηηθά. Γεκηνπξγείηαη έλα θιίκα εθθνβηζκνχ πνπ δελ 

κπνξψ λα εξγαζηψ φπσο ζέισ ζηελ ηάμε» (Δ1), 

«Ναη. Δ...κε δηαθαηέρεη θαη κέλα απηφ ην ζπλαίζζεκα θαη πξάγκαηη ππάξρεη έλα 

θιίκα ηξνκνθξαηίαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο» (Δ2). 

 Άιινη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ αγσλία, άγρνο, αλεζπρία, απνγνήηεπζε, ζπκφ, 

δπζαξέζθεηα.    

«Φφβνο φρη. Πξνβιεκαηηζκφο, φκσο, αγσλία, άγρνο» (Δ3), 

«Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί, ζηελ πνξεία ησλ αηψλσλ έρνπκε απνδεηρηεί καρεηέο. 

Μπνξεί ζηελ αξρή λα θνβφκαζηε νπνηνδήπνηε λεσηεξηζκφ φκσο, ζεσξψ, φηη ζην ηέινο 

ζα ηα θαηαθέξνπκε. ρη θφβνο δελ κε δηαθαηέρεη ζε θακία πεξίπησζε απιά κε 

δηαθαηέρεη αλεζπρία. Αλεζπρία γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. Φφβνο φκσο, πξνζσπηθά 

φρη» (Δ8),  

«Φφβνο, φρη. Τπάξρεη, φκσο, απνγνήηεπζε, ζπκφο, ππάξρεη δπζαξέζθεηα» (Δ18).  

 

 Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη ληψζεη θφβν  

 

 είηε γηαηί ε αμηνιφγεζε ιακβάλεη ρψξα ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία πνπ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηθνπέο,  

«Ναη, κπνξψ λα πσ φηη δελ κε αθήλεη αλεπεξέαζην ε πξνσζνχκελε αμηνιφγεζε 

αθξηβψο, αθξηβψο επεηδή πξνζπαζεί λα εθαξκνζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ «εμνξζνινγηζκφ» θαη ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζα έιεγα» (Δ6),  

«ίγνπξα δηαθαηέρνκαη απφ απηφ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ, κε πηάλεη ηξφκνο, ζα 

έιεγα γηαηί ζεσξψ φηη ηειηθά νη πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε δελ είλαη πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο θαιχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά κάιινλ πξνο ηε θάιπςε νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ ηνπ θξάηνπο» (Δ19),  

 είηε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεηηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

θιίκαηνο ζηα ζρνιεία,  

«Δ…φρη δελ κπνξψ λα πσ θφβν γηα ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ γηαηί εγψ μέξσ γηαηί 

είκαη εθεί. Έηζη. Δίκαη έηνηκε γηα φια! Πξαγκαηηθά! (…) Γελ κε επεξεάδεη ην έξγν κνπ 
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ζηελ ηάμε. κσο ε... αλεζπρψ γηα ην ζχλνιν. Γειαδή βγάδσ ηνλ εαπηφ κνπ έμσ,  ε.. 

αλεζπρψ δειαδή γηα ηηο ίληξηγθεο, γηα ηνπο ηζαθσκνχο, ηνπο αληαγσληζκνχο, φια απηά 

πνπ κπνξνχλ λα ππεξηζρχζνπλ κέζα ζην ζρνιείν» (Δ7), 

«(…) Σηο αληηπάζεηεο ε... ην φηη δελ ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη κία εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα έηζη φπσο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί, ε... ην φηη ζα κπνπλ νη γνλείο ρσξίο λα 

γλσξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ζα θξίλνπλ (…) Καθφ ζα θάλεη, θαιφ δελ ζα θάλεη 

(Δ10), 

«Ζ επεξρφκελε αμηνιφγεζε, θνβάκαη, φηη ζα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα δηάζπαζεο 

κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πφισζεο κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά 

θαη κεηαμχ ηνπο νη ζπλάδειθνη γηαηί αλαγθαζηηθά ζα αξρίζνπλ λα δηαγθσλίδεη ν έλαο 

ηνλ άιινλ γηα ην πνηνο ζα πάξεη ηνλ θαιχηεξν βαζκφ. Ο δηαγθσληζκφο δελ ζα γίλεηαη κε 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα αιιά κε πξνζσπηθά θξηηήξηα. Δίηε θαιέο ζρέζεηο θαη θνιιεηφο 

ηνπ δηεπζπληή, κηιάκε γηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηηκνχλ ηνλ πνιηηηζκφ καο θαη ηελ 

ηδηφηεηά καο σο εθπαηδεπηηθνί. Απηφ ζα θαηαζηξέςεη ην παηδαγσγηθφ θιίκα ζην ζρνιείν 

θαη ζα ππνβαζκίζεη ηελ εθπαίδεπζε» (Δ12),    

«Δ…θνβάκαη φηη ζα γίλνπκε φινη: «νπθ, επηπρψο πνπ δελ είκαη εγψ», άκα ην 

βιέπνπκε λα γίλεηαη ζε θάπνηνλ άιινλ θαη είλαη πάξα πνιχ άζρεκν απηφ. Δ, θνβάκαη 

ηηο θφληξεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ (…) Γεληθά εγψ είκαη έλαο άλζξσπνο δελ έρσ 

ζπγθξνπζηεί πνηέ, έρσ δνπιέςεη πάξα πνιχ θαιά (…) ζπλεξγάδνκαη θαη θνβάκαη φηη 

απηφ ζα ραιάζεη. Γειαδή κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αξλεηηθή ελέξγεηα ζην λα πάσ ζηε 

δνπιεηά κνπ» (Δ17), 

«(…) δελ ζα πεγαίλνπκε ζηε δνπιεηά καο κε εξεκία θαη ζα αλαγθαδφκαζηε λα 

πεγαίλνπκε κε έλα κφληκν άγρνο, κε έλα δηαξθέο άγρνο θαη λα θνηηάκε πίζσ απφ ηελ 

πιάηε καο θαη λα κελ μέξνπκε ηη καο μεκεξψλεη ηελ επφκελε κέξα» (Δ18),  

 είηε σο πξνο ηελ ίδηα ηελ πξνηεηλφκελε αμηνιφγεζε: ηελ έιιεηςε 

αμηνπηζηίαο θαη κεξνιεπηηθφηεηαο ησλ αμηνινγεηψλ (δηεπζπληψλ – ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ), 

«Απηφ πνπ θνβάκαη είλαη φηη δελ κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθή ε αμηνιφγεζε αιιά 

πηζηεχσ φηη ζε κεγάιν βαζκφ ζα παίδεη ξφιν ην πφζν γλσξίδεη θαλείο ην δηεπζπληή ή 

ηνλ ζχκβνπιν, (…) ζα ππάξρεη κεξνιεςία» (Δ5),  

«Α…θνβάκαη ηελ έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο» (Δ6),  
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«Απηφ θνβάκαη! Σηο ίληξηγθεο, ην ράηδεκα ησλ απηηψλ θάπνησλ, ην λα ηνλ πηάλεηο 

απφ θνληά γηα λα ζε αμηνινγήζεη θαιά, ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιινλ ζα κηιάεη 

αξλεηηθά…Δγψ πηζηεχσ φηη δελ είκαζηε θαιιηεξγεκέλνη γηα λα θηάζνπκε ζηελ 

αμηνιφγεζε!! Γελ είκαζηε!» (Δ7),  

«Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζα πξνζπαζεί ν θαζέλαο λα θαιχςεη 

κέζα απφ απηφ ηελ αλεπάξθεηά ηνπ. Έηζη» (Δ13), 

«Δ…θνβάκαη ηελ ακάζεηα ησλ αηφκσλ πνπ ζα αμηνινγήζνπλ, θνβάκαη ηελ έιιεηςε 

αμηνπηζηίαο ηνπο, θνβάκαη ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθφηεηάο ηνπο. Άξα, θνβάκαη δελ ζα 

κε αμηνινγήζνπλ ζσζηά» (Δ15),  

 είηε ηελ αζάθεηα ή ηελ ειιεηκκαηηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο,     

«Βεβαίσο θαη ζεσξψ φηη είλαη ζσζηφ πνπ ππάξρεη θφβνο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

κηιάεη γηα αμηνιφγεζε αιιά κηιάεη γηα αμηνιφγεζε ζε επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ση επηκφξθσζε έρνπκε πάξεη εκείο; Kαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξηζθφκαζηε, δελ κπνξνχκε νχηε απφ κφλνη καο λα ιάβνπκε επηκφξθσζε. Καη απηφ 

ζίγεη θπξίσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη καθξηά απφ θέληξα επηκφξθσζεο! Απφ 

παλεπηζηεκηαθά θέληξα. Βεβαίσο! Απφ πφιεηο. Τπάξρνπλ ινηπφλ εθπαηδεπηηθνί δχν 

ηαρπηήησλ: ηεο πφιεο θαη ηεο επαξρίαο. Άξα, πψο ζα ηνπο αμηνινγήζεηο; Γεχηεξνλ, 

ππάξρνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, δηαθνξεηηθέο ζηελ Δθάιε απ‟ φηη ζην 

ηειεπηαίν ρσξηφ. Απφ ηελ απφδνζε ινηπφλ ησλ καζεηψλ είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγεζεί 

ν δάζθαινο; Γειαδή ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, δειαδή ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν ζε φια απηά;» (Δ15), 

«(…) Έρνπλ βγεη θάπνηνη δείθηεο, θάπνηα επηζηεκνληθά πξνζφληα, θάπνηα 

θαηάξηηζε φια απηά πνπ νξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 152 αιιά πέξα απφ απηά 

αλ δηαβάζνπκε πξνζεθηηθά ην ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα ππάξρεη έλα λαη κελ αιιά, 

δειαδή έρεηο απηφ αιιά ζνπ ιείπεη θάηη άιιν. Πάληα, ν εθπαηδεπηηθφο ππνιείπεηαη ζε 

θάηη. Σν «θαιφο» είλαη πην πάλσ απφ ην «επαξθήο» αιιά αλ ν ζθνπφο είλαη 

κηζζνινγηθφο ζε αθήλεη ζην «επαξθήο», δελ έρεηο ην θφβν ηεο απφιπζεο θαη ιεο: 

«Δληάμεη αθνχ δελ απνιχζεθα αο κελ πάξσ πξναγσγή». Ίζσο, απηφο λα είλαη ν 

απψηεξνο ζηφρνο: «αθνχ δελ απνιπφκαζηε», λα δηαηεξεζεί ε ηξνκνθξαηία «αο καο 

θφςνπλ ρξήκαηα». κσο δελ είλαη ιχζε ην φηη δελ απνιχζεθε ν εθπαηδεπηηθφο θαη 

παίξλεη 700 επξψ παξφιν πνπ δνπιεχεη 20 ρξφληα» (Δ16),  
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«(…) Φνβάκαη ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν, θνβάκαη απηφ πνπ δελ 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, εθείλν πνπ δελ κεηξηέηαη. Δθείλν είλαη πνπ θνβάκαη. Απηή ηε 

ζρέζε κε ηα παηδηά φηαλ είζαη ζηελ ηάμε πνπ δελ κεηξηέηαη θαη δελ κπνξεί λα ηε δεη 

θάπνηνο ζε κία ψξα, απηφ ην θιίκα, απηή ηε κέζεμε πνπ γίλεηαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο 

πνπ δελ κπνξείο λα ηε δεηο ζε κηα σξίηζα γηαηί ελδερνκέλσο εθείλε ηελ ψξα λα 

ππάξρνπλ θαη άιινη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο, ε πψο ζα ηε κεηξήζεηο;» (Δ11),  

 είηε γηα ην άγλσζην, ην κπζηήξην πνπ πεξηβάιιεη ηελ αμηνιφγεζε.   

«(…) Πεξηζζφηεξν κε θνβίδεη ην άγλσζην, κε ηελ έλλνηα φηη δελ μέξσ πψο ζα γίλεη 

αιιά φρη δελ κνπ έρεη γίλεη έκκνλε ηδέα, δελ ην ζθέθηνκαη. ην δηθφ καο ζρνιείν δελ ην 

ζπδεηάκε θαλ φηη ζα αμηνινγεζνχκε, ππάξρεη θηιηθφ θιίκα, πην πνιχ ην ιέκε ζε ζηπι 

αζηείνπ, εηιηθξηλά! Βέβαηα, ζε απηφ παίδεη ξφιν ν δηεπζπληήο πνπ καο ραιαξψλεη, γηαηί 

μέξνπκε φινη φηη έρνπκε ηε ζηήξημή ηνπ, αιιά θαλείο δελ μέξεη ηνπ ρξφλνπ πνηνο 

δηεπζπληήο ζα είλαη θαη πψο ζα είλαη ηα πξάγκαηα, φπνπ είλαη ην άγλσζην πάληα 

ηξνκάδεη (…) Γελ κπνξψ λα δερηψ φηη ππάξρνπλ δάζθαινη πνπ δελ θάλνπλ ηίπνηα, 

ηίπνηα!! Δληάμεη κπνξεί λα ππάξρεη ν θαιφο, ν κέηξηνο, ν ρεηξφηεξνο αιιά δελ δέρνκαη 

φηη ππάξρνπλ άρξεζηνη δάζθαινη γηαηί δελ κπνξείο λα κπεηο ζε κηα ηάμε θαη λα θνηηάο, 

δελ γίλεηαη λα θάζεζαη λα θνηηάο ηα παηδηά, θάηη ζα ηνπο πεηο» (Δ16),    

«ινη νη άλζξσπνη θνβνχληαη. πνηνο ιέεη φηη δελ θνβάηαη, ιέεη ςέκαηα γηαηί δελ 

είλαη ήξσαο είλαη ινγηθφο. Έλαο ινγηθφο άλζξσπνο θνβάηαη δηφηη ην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ηέηνην πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα, πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηψξα πνπ ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ελφο ζπλαδέιθνπ» (Δ12).  

 Οη εθπαηδεπηηθνί θνβνχληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ ζε 

πεξηπηψζεηο ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ ζα αξλεζνχλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο λα 

αμηνινγεζνχλ,  

«Με δηαθαηέρεη απηφ ην ζπλαίζζεκα θαη κε αλεζπρεί πάξα πνιχ ηη ζα πάζεη ν 

ζπλάδειθφο κνπ πνπ ζα αξλεζεί λα πάξεη κέξνο ζηελ αμηνιφγεζε. Δάλ ζπλερίζεη γηαηί 

αηζζάλεηαη ειεχζεξν πλεχκα, θη απηφ εγψ ην ζαπκάδσ, λα επηκέλεη φηη: «εγψ αξλνχκαη 

λα ιάβσ κέξνο ζηελ αμηνιφγεζε». Γε ζέισ έλαο ζπλάδειθνο κνπ λα  δερηεί ηελ 

επίπιεμε ή λα βξεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα επεηδή ζα ππεξαζπηζηεί, επεηδή ζα έρεη 

πξνβάιεη ην δηθαίσκά ηνπ ζην λα είλαη ειεχζεξνο λα πεη ηελ γλψκε ηνπ θαη λα κελ ηνλ 

θαπειψζεη θαλέλαο. Γελ ζέισ λα θηλδπλεχζεη θαλέλαο κνπ ζπλάδειθνο» (Δ4), 
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 είηε γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα βξεζνχλ 

ζην θξίζηκν πνζνζηφ ηεο πνζφζησζεο,  

«Δ…λαη νπσζδήπνηε, γηαηί φπσο είπακε ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε πνζφζησζε θαη 

έλα πνζνζηφ ζα αμηνινγεζεί αξλεηηθά θαη δελ μέξνπκε αθφκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη 

γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη απνηειεί θφβεηξν» (Δ5), 

«ρη δελ κε δηαθαηέρεη θφβνο γηα ηελ αμηνιφγεζε απηή θαζ‟ απηή, κε δηαθαηέρεη 

θφβνο γηα φια απηά πνπ ζα γίλνπλ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη 

πνζφζησζε» (Δ10), 

 είηε γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππνζηνχλ απφ κηα αξλεηηθή αμηνιφγεζε, 

ηηο απνιχζεηο.   

«(…)Μηα αξλεηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφιπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζηέξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξνθηθνί γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ» (Δ12),  

«Δ…Φνβάκαη φηη ζα απνιπζψ. Απηφ είλαη ην θπξίαξρν» (Δ1),  

«Ο κεγαιχηεξνο θφβνο αθνξά ηηο πνζνζηψζεηο θαη ηηο απνιχζεηο απηψλ πνπ ζα 

πάξνπλ θαθφ βαζκφ ή ζα αξλεζνχλ λα αμηνινγεζνχλ» (Δ19), (Δ8).  

Σν θφβν ησλ απνιχζεσλ είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είηε γηα ζπλαδέιθνπο εθθξάδνπλ 

θαη νη Δ3, Δ4, Δ6, Δ14, Δ17.  

 

 Τπάξρνπλ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δειψλνπλ φηη δελ ηνπο θνβίδεη θάηη 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

  

 είηε γηαηί αγαπνχλ ηε δνπιεηά ηνπο,   

«Δγψ πηζηεχσ φηη αλ έλαο εθπαηδεπηηθφο μέξεη θαη αγαπάεη απηφ πνπ θάλεη δελ 

πξέπεη λα θνβάηαη ηελ αμηνιφγεζε» (Δ14), 

 είηε γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη πνιχ θαινί ζηε δνπιεηά ηνπο ζπλεπψο δελ 

πηζηεχνπλ φηη ζα ζηγνχλ απφ ηελ αμηνιφγεζε.  

«ρη, φρη, φρη. Δκέλα ε αμηνιφγεζε δελ κε απαζρνιεί. Γελ κε απαζρφιεζε πνηέ 

θαλελφο είδνπο αμηνιφγεζε. Καη λνκίδσ φηη, ην έρσ μαλαπεί, φηη φπνηνο λνκίδσ φηη 
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θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ, φπσο πξέπεη λα ηελ θάλεη ή λα ην πσ θαιχηεξα, φπνηνο γηα κέλα, 

είλαη επαγγεικαηίαο ζηε δνπιεηά ηνπ – κε ηελ έλλνηα ηελ professional πνπ βάδνπλ νη 

Ακεξηθάλνη – δειαδή επαγγεικαηίαο είλαη απηφο ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 

εμειίμεηο, απηφο πνπ είλαη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο, πνπ μέξεη ηηο ηάζεηο, πνπ θέξλεη 

ηα θαηλνχξηα πξάγκαηα γηαηί ηα αλαδεηά ν ίδηνο, ρσξίο λα πεξηκέλεη λα ηνπ ηα θέξνπλε 

θαη λα ηνπ ηα θνξέζνπλε. Έηζη! Δ.. απηφο ινηπφλ δελ έρεη λα θνβεζεί ηίπνηα, γηα κέλα, 

απφ θακία αμηνιφγεζε. Γηα κέλα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφο είλαη πνιχ θαιχηεξνο 

απφ ηνπο αμηνινγεηέο ηνπ (…)» (Δ13).  

 

7.6.7. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο αμηνιόγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (εξ.29) 

ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηίζηαληαη.  

 

 Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε φηη ε αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 Έρνληαο σο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηελ απφζπξζε ηεο πνζφζησζεο θαη 

ηε ρξήζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο επηζηεκνληθφηεηαο,  

«Ζ αμηνιφγεζε πηζηεχσ φηη κπνξεί λα θάλεη πάξα πνιιά. Αλαιφγσο ην πλεχκα πνπ 

ζα εθαξκνζηεί κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα. Να νδεγήζεη ηελ εθπαίδεπζε ζε πάξα πνιχ 

θαινχο δξφκνπο. Αξθεί λα γίλεη θάζεηα κε αμηνπξέπεηα, κε ζεβαζκφ θαη κε 

επηζηεκνληθφηεηα. Βεβαίσο! Μπνξεί λα είλαη πάξα πνιχ ζεηηθή. (…) γηαηί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάζε δηεπζπληήο νδεγεί ην θαξάβη ηνπ – ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα – φπνπ 

ζέιεη (…)» (Δ4),  

«(…) Ναη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη αλ δελ ππήξρε πνζφζησζε» (Δ10),   

«Δάλ γίλεη ρσξίο ηελ πνζφζησζε θαη κε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά, πηζηεχσ φηη ζα 

ζπκβάιεη πάξα πνιχ. Σν πηζηεχσ! Δάλ, φκσο, έρεη ην ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

φρη ηεο ηηκσξίαο, εάλ γίλεη κε ζσζηφ ηξφπν γηα λα δηαπηζηψζεη ηα θαθψο θείκελα θαη 

αθνχ ηα δηαπηζηψζεη λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, ζαθψο θαη ζα βνεζήζεη. Καη 

ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο άηνκν γηαηί πάλσ απφ φια καο ελδηαθέξεη λα γίλεη κηα 

ζσζηή αμηνιφγεζε, λα δνχκε ηα θαθψο θείκελα, λα ηα δηνξζψζνπκε θαη λα αλεβάζνπκε 
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ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, άξα λα πξνζθέξνπκε θαιχηεξεο γλψζεηο ζηα παηδηά. Δάλ 

γίλεη θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζίγνπξα ζα βνεζήζεη πνιχ» (Δ12),  

«(…) Με ηε κνξθή πνπ ζέινπλ λα ην θάλνπλ, φρη!! Αλ ήηαλ αλεμάξηεηε απφ 

θηλεηηθφηεηα.. Καη κηζζνινγηθή εμέιημε λαη, ζεσξψ φηη ζα βνεζνχζε λα γίλνπκε 

θαιχηεξνη» (E17), 

 ηελ χπαξμε απφ ηε κηα ηθαλψλ θαη επαξθψλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ άιιε,   

 «ε ζηέξεεο βάζεηο, λαη!! Δάλ είρακε δειαδή εθπαηδεπηηθνχο επαγγεικαηίεο, έηζη 

δελ είλαη; Καη είρακε θαη ζηειέρε κε επάξθεηα, πνηνο ζα θνβφηαλ ηελ αμηνιφγεζε; Θα 

μέξακε φηη ζα κπεη κέζα ζηελ ηάμε, ηα θξηηήξηα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δελ είλαη εθ ησλ 

πζηέξσλ. Ξέξεηο, δειαδή φηη ζα έξζεη κέζα, ζα παξνπζηάζεηο έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο, 

έηζη δελ είλαη; Θα παξνπζηάζεηο έλα ζρέδην ην νπνίν ζα ‟ρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. Δάλ 

ην παξνπζηάζεηο φπσο πξέπεη λα ην παξνπζηάζεηο, πνην είλαη ην πξφβιεκα; Σν 

πξφβιεκα ζνπ, ιέεη, κήπσο απηφο πνπ ην αμηνινγεί δελ θαηαιαβαίλεη; Καη  παξαλνήζεη 

θαη δελ θαηαιάβεη; (…) Οη ίδηνη φκσο θαιιηεξγήζακε απηή ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

κεηξηφηεηάο καο φια απηά ηα ρξφληα. Απηφ θάλακε. Αλαπαξαγσγή ηεο κεηξηφηεηαο. Γελ 

ζέιακε ηα πξάγκαηα λα πάλε ςειά. Θέιακε λα είλαη εθεί (…)» (Δ13),  

 κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηειηθψο ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ζχλνιν.  

«Αλ γηλφηαλ ζσζηά ζα κπνξνχζε, λαη!! Θα έβιεπε ν θαζέλαο, πξψηα ζαλ ζρνιηθή 

κνλάδα πνχ πάκε, ηη θάλνπκε, χζηεξα, ζα κάζαηλε ν έλαο εθπαηδεπηηθφο απφ ηνλ άιιν, 

απηφ ζίγνπξα αιιά ζα κπνξνχζε λα ην θάλακε απηφ θαη κφλνη καο, θαη εδψ είλαη ε 

επζχλε ησλ ζπλδηθαιηζηψλ, ρσξίο λα καο ην επηβάινπλ. Να γηλφηαλ απνηίκεζε ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα φπνπ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα κάζαηλε απφ ηνλ άιινλ γηαηί ν έλαο 

θάλεη ππνινγηζηέο, ν άιινο θάλεη πξνγξάκκαηα, ν άιινο θάλεη σξαίεο γηνξηέο. Ο έλαο 

κε ηνλ άιινλ λα αιιειεπηδξάζνπκε γηαηί ν θαζέλαο είλαη θαιφο ζε θάπνην ηνκέα, άιινο 

ζηε κνπζηθή, άιινο ζηε δσγξαθηθή λα πάξνπκε ηδέεο γηα ηελ ηάμε ηνπ ν θαζέλαο. Απηφ 

γηα κέλα είλαη αμηνιφγεζε, λα βειηησζνχκε, λα πάξνπκε ηδέεο, λα δηνξζσζνχκε, λα 

γίλνπκε θαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ ηάμε καο» (Δ16).    

 Αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ είλαη ζπλεπείο 

ζηελ εξγαζία ηνπο, άξα απαηηείηαη ε αμηνιφγεζή ηνπο.   
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«(…) Γηφηη πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη έλα κηθξφ θνκκάηη εθπαηδεπηηθψλ δε ζα 

πξέπεη λα θξχβεη ηελ αλεπάξθεηα πίζσ απφ ηδενινγήκαηα ή λα δεκηνπξγνχληαη 

θαηαζηάζεηο ζηα ζρνιεία γηαηί θάπνηνη ζπλάδειθνη έρνπλ παξάιιεινπο κνλνδξφκνπο, 

λα ην βηψλεηο, λα ην ληψζεηο θαη λα κελ κπνξείο λα πεηο θαη ηίπνηα. Έηζη;» (Δ11), 

«Με ηε κνξθή πνπ ζέινπλ λα ην θάλνπλ, φρη!! Αλ ήηαλ αλεμάξηεηε απφ 

θηλεηηθφηεηα θαη κηζζνινγηθή εμέιημε λαη! Θεσξψ φηη ζα βνεζνχζε λα γίλνπκε 

θαιχηεξνη. Γηαηί αο κελ μερλάκε φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ βνιεχνληαη, πνπ δελ 

δνπιεχνπλ, πνπ έρνπλ παξάιιειεο δνπιεηέο θαη θεχγνπλ απ‟ ηα ζρνιεία ηνπο. Τπάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ αλάγθε επηκφξθσζεο» (Δ17).  

 Έρνληαο δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο κφλν ηφηε κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

«ε γεληθά πιαίζηα αζθαιψο. Μία ζσζηή αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα έρεη ζαλ ζθνπφ 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ναη, ηφηε ζίγνπξα ζα κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο» (Δ6).  

Σελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελζηεξλίδνληαη νη Δ2, Δ3, Δ8, Δ11, Δ14, Δ17, Δ19.  

 

 Αληίζεηα, θάπνηνη εθπαηδεχνληαη δελ δέρνληαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

 «Δ...κε ηέηνην ηξφπν φρη!!. ρη!!. Δίλαη ιάζνο. Αμηνιφγεζε αιιά κία ζσζηή θαη 

δίθαηε δηαδηθαζία. Απηφ πνπ θάλνπλ ην λα κπιέμνπλ κέζα ζην ίδην ζρνιείν λα αμηνινγεί 

ν έλαο ηνλ άιινλ, φρη, φρη! Δγψ πηζηεχσ φηη ζα έρεη πνιχ αξλεηηθά απνηειέζκαηα» 

(Δ7),  

«Μφλν ρεηξφηεξα. Καζφινπ ειάρηζηα, κφλν ρεηξφηεξα! Ζ αμηνιφγεζε δελ γίλεηαη 

επεηδή ζέιεη λα γίλεη ε εθπαίδεπζε θαιχηεξε γίλεηαη γηα απνιχζεηο» (Δ9),  

«ρη, ζεσξψ, φηη δελ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη ππεχζπλνη μέξνπλ πνιχ θαιά εδψ θαη ρξφληα πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά δελ ηνπο αθνξά. Καη επίζεο μέξνπλ πνιχ θαιά ζε 

θάζε πεξηνρή, ζε θάζε ζρνιείν πνηνο εθπαηδεπηηθφο αμίδεη θαη πνηνο φρη θαη πνηέ, 

ρξφληα ηψξα απφ ηφηε πνπ εγψ ήκνπλ καζήηξηα, δελ θάλνπλ ηίπνηα γηα απηφ. Γελ 

ζεσξψ φηη πεξηκέλνπλ ηελ αμηνιφγεζε γηα λα θαλεί πνηνο αμίδεη θαη πνηνο φρη» (Δ18).  
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Σελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελζηεξλίδνληαη νη Δ1, Δ5, Δ7.  

 αιιά εθθξάδνπλ ηε γλψκε φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ίζσο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«Δ…φρη ε αμηνιφγεζε. Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φκσο, λαη. Δάλ 

γηλφηαλ ζσζηά θαη εκπηζηεπφκαζηαλ ηνλ ζθνπφ ηεο, πνπ είλαη ε βειηίσζε ηνπ 

παξερφκελνπ έξγνπ θαη ε αλαθάιπςε ησλ αδπλακηψλ καο. Ναη! Ζ εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε δελ λνκίδσ, ζα έρεη ζηνηρεία επηζεσξεηηζκνχ θαη ηίπνηα άιιν». (Δ15).  

 

7.6.8. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ην ζεζκό ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ κέζα από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έηζη 

όπσο δηελεξγείηαη ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά (εξ.30)  

Σε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά εληάρζεθε ζηα ζρνιεία ππνρξεσηηθά ν ζεζκφο ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ κέζα απφ ηελ Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Οη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο έηζη φπσο βίσζαλ πξφζθαηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία. πγθεθξηκέλα:  

 

 Ζ πξψηε εληχπσζε πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη φηη ε 

Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ήηαλ θάηη πνπ γίλνληαλ θάζε ρξφλν απφ ηνπο 

ίδηνπο, εζεινληηθά. 

«Δ…Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα απηφ πνπ καο δήηεζαλ απφ ην Τπνπξγείν ήηαλ θάηη πνπ 

ην θάλακε. Κάζε ρξφλν καο δεηνχζαλ λα θάλνπκε θαηαγξαθή ππνδνκψλ 

πιηθνηερληθψλ, ηα πάληα, ηα θάλακε. Θεσξψ έηζη φπσο έγηλε, θπξίσο, ιεηηνχξγεζε 

εθθνβηζηηθά» (Δ1), 

«Καηαξράο πξέπεη λα επηζεκάλσ φηη ν ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο γηλφηαλ εδψ 

θαη  ρξφληα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δπνκέλσο δελ είλαη θάηη θαηλνχξην» (Δ6),  

«Γελ είλαη θάηη ην θαηλνχξην ε απηναμηνιφγεζε γηαηί γηλφηαλ αηχπσο ζην ηέινο 

θάζε ρξφλνπ» (Δ12).  

 



 255 

 Τπάξρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ γηαηί 

εμεηάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ δηεμνδηθά νη δπλαηφηεηεο θαη νη 

ειιείςεηο ηνπ θάζε ζρνιείνπ κε ζπλέπεηα ηελ φζν ην δπλαηφλ βειηίσζή ηνπ.  

«Υκ! Δγψ είκαη θαινπξναίξεηε θαη φινπο απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζεσξψ φηη είλαη 

πάξα πνιχ ζσζηνί λα επηηεπρζνχλ. (…) Δίκαη εληειψο ζεηηθή ζηελ απηναμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηαηί πξαγκαηηθά ςάρλεηο ζην ζρνιείν ζνπ θαη βιέπεηο ηη δηαζέηεηο. 

Ίζσο θαη πξάγκαηα πνπ αγλνείο φηη δηαζέηεη ην ζρνιείν θαη είλαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Πξαγκαηηθά κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε... κνπ πξνθαιεί ηξνκεξφ ελδηαθέξνλ λα βξσ ηελ 

γλψκε ησλ γνληψλ, αο πνχκε θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Σέινο πάλησλ, λα έρσ έλα πάξε-δψζε 

κε απηνχο πνπ εκπιέθνκαη, αθφκε θαη ηνπο καζεηέο. Δ…Παξφηη θνβάκαη ηψξα λα κε 

αμηνινγήζνπλ ή λα κνπ πνπλ ηελ γλψκε ηνπο νη καζεηέο. Καηαιαβαίλσ φηη ζα κνπ 

θάλεη πάξα πνιχ θαιφ, γηαηί έηζη θαη αιιηψο είλαη πάξα πνιχ θαινί θξηηέο νη καζεηέο. 

Οπφηε κε ελδηαθέξεη πάξα πνιχ φιν απηφ (…)» (Δ4).  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ηεο απηναμηνιφγεζεο 

γηα ηελ επηηπρία ηεο είλαη λα κελ ζπλδεζεί κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηηο πνζνζηψζεηο   

«(...) αλ φια απηά γίλνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα, ζεσξψ, φηη αλ δελ 

ζπλδεζνχλ κε αμηνινγήζεηο θαη πνζνζηψζεηο ηα ζεσξψ πνιχ ζεηηθά γηαηί δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπδεηήζνπλ πξαγκαηηθά, επί ηεο νπζίαο θαη 

νξγαλσκέλα. πδεηήζεηο γίλνληαη θαηά δηαζηήκαηα αιιά επθαηξηαθά θαη αζπληφληζηα, 

φηαλ, ινηπφλ, ιεηηνπξγήζνπλ ζπζηεκαηηθά φια απηά θαη ζπληνληζκέλα κέζα ζε έλα 

πιαίζην, ζεσξψ, φηη έρεη ζεηηθά ζηνηρεία αξθεί λα κελ ζπλδεζνχλ φια απηά κε 

αμηνινγήζεηο θαη κε απνιχζεηο» (Δ11),  

«Ο ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο, εάλ δελ είρε ζπλδεζεί κε ηελ αμηνιφγεζε θαη δελ 

έδηλε κπφλνπο γηα ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε, είλαη ζεηηθφο ζεζκφο γηαηί δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα λα γίλεη κηα 

απνηίκεζε, πνπ νχησο ή άιισο γίλνληαλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο άηππα απιά 

ηψξα γίλεηαη θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν θαη ηππηθφ. (…) Δάλ δελ ζπλδένληαλ ε 

απηναμηνιφγεζε κε ηελ αμηνιφγεζε, ζαθψο, ζα ήηαλ κηα δηαδηθαζία ζσζηή παξφηη έρεη 

πνιιά γξαθεηνθξαηηθά ζηνηρεία. Σν δηθφ κνπ ζρνιείν ηελ έρεη θάλεη ζε εζεινληηθή βάζε 

θαη έρεη πνιχ γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα αιιά δελ κπνξψ λα πσ φηη είκαη αξλεηηθφο, 
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είκαη ζεηηθφο αιιά ην αξλεηηθφ ηεο ζηνηρείν είλαη φηη ζπλδέεηαη κε άιιεο θαηαζηάζεηο 

φπσο ε πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Δ12),  

 

 θαη ελδέρεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ίζσο, λα ιεηηνπξγήζεη ππνβνεζεηηθά 

ζηελ επεξρφκελε πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

«(…) πνπ ζαλ ζθνπφ έρεη κφλν, έηζη, ζχκθσλα κε ηα θείκελα, λα θαλνχλ νη 

αδπλακίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πνιιέο θνξέο απηφ ζα ήηαλε θαη ππνβνεζεηηθφ 

ζηελ επεξρφκελε αμηνιφγεζε. Λέσ, δειαδή, ζαλ παξάδεηγκα, φηη εάλ έξζεη ν ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο θαη κνπ πεη, γηα παξάδεηγκα, αχξην ζηε δηδαζθαιία κνπ γηαηί δελ 

ελζσκάησζεο ηηο ΣΠΔ; ηαλ εγψ έρσ απνηππψζεη ζηελ απηναμηνιφγεζε φηη δελ 

ππάξρνπλ ππνινγηζηέο, δελ ππάξρεη ηίπνηα ηέηνην κέζα ζην ζρνιείν. αθέζηαηα έρσ ηελ 

δηθαηνινγία. Έηζη. Τπάξρεη φκσο θαη ε άιιε νπηηθή. ε έλα ζρνιείν πνπ έρεη φιεο απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, ηφηε εθεί ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο θάπνηα ζηηγκή λα θαηαιάβεη φηη ζαλ 

ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Γελ 

κπνξεί λα ηηο έρεη δίπια ηνπ θαη λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Δθεί, ινηπφλ, πξνθαλψο ν 

ζχκβνπινο λα ηνλ θξίλεη, λα κελ ηνλ θξίλεη ζεηηθά γηαηί δελ ηηο ρξεζηκνπνίεζε» (Δ13).  

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ελζηάζεηο  

 

 σο πξνο ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο απφ ην 

Τπνπξγείν. Ζ επηβνιή ηεο ζηα ζρνιεία ζεσξνχλ φηη θαηάθεξε λα κεηαηξέςεη έλα 

ζεζκφ κε ηέηνηα δπλακηθή ζε ζηείξα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία,   

«Θεσξψ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εηζήρζεθε ζηα ζρνιεία ήηαλε ιαζεκέλνο. Έλαλ 

ζεζκφ ινηπφλ πνπ ζα κπνξνχζε λα δξάζεη βειηησηηθά, ηνλ αθχξσζε ην ίδην ην 

Τπνπξγείν θαη ηνλ έθαλε κηα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Λαζεκέλνο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πνπ ηνλ εηζήγαγε ζηελ ζρνιηθή κνλάδα. Σνλ επέβαιε, ηνλ επέβαιε!! Μία απφθαζε γηα 

λα πινπνηεζεί πξέπεη λα πξνέξρεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δεκνθξαηηθή. πιινγηθά 

ιακβάλνπκε απνθάζεηο γηα λα ηηο πινπνηήζνπκε κεηά θαη ζπιινγηθά. ηαλ θάηη έξρεηαη 

απφ πάλσ έηζη, ρσξίο ηελ απνδνρή ησλ θάησ, ρσξίο νη θάησ λα έρνπλ ζπληειέζεη ζηνλ 

ηξφπν πνπ απηφ ζα πινπνηεζεί, ηφηε δελ πινπνηείηαη!» (Δ15),   



 257 

 σο πξνο ην ζθνπφ πνπ πξνζπαζεί λα πεηχρεη ην Τπνπξγείν κέζα απφ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε Απηναμηνιφγεζε, δεδνκέλνπ φηη ε απνηίκεζε ηεο θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο γίλνληαλ ζε εζεινληηθή βάζε φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζπλεπψο ε εηθφλα 

ηνπ θάζε ζρνιείνπ είλαη επαξθψο απνηππσκέλε δεθάδεο θνξέο ζε επίζεκα έγγξαθα.  

«Δπεηδή θάζηζα θαη ην κειέηεζα φιν απηφ ην πξάγκα. Δίκαη ππνςηαζκέλε, δελ μέξσ 

πνχ ην πάλε. Γελ μέξσ πνχ ην πάλε! Γειαδή έρσ θηάζεη ζην ζεκείν λα ζθέθηνκαη φηη 

ζα πεηάμεη ην κπαιάθη ζηε θάζε ζρνιηθή νκάδα λα βξίζθεη επελδπηέο γηα λα ηνπο 

θηηάμεη ην ζρνιείν. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη είλαη απηφ πνπ δεηάλε. Ωξαία λα ηνπ πσ 

γηα ηα πξνγξάκκαηα, έηζη θαη αιιηψο ηα πξνγξάκκαηά κνπ ηα έρεη ε Γηεχζπλζε, ηα 

παίξλεη, αιιά ηψξα λα θάλσ φιν απηφ ην πξάγκα θαη λα κε βάδεη ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Γειαδή, έρσ πξνβιήκαηα: ζρνιηθά, θηηξηαθά. 

Ωξαία! Καη ηη ην ζεο λα ζην γξάςσ, γηαηί έρνπλ ζηφρν λα ην θηηάμνπλ; Γελ κπφξεζα λα 

θαηαιάβσ. Δίκαη πνιχ ππνςηαζκέλε ζε απηφ. (…) Πνηνο είλαη ν ζηφρνο καο πνπ ην 

θάλεηο απηφ ην πξάγκα, εγψ δελ έρσ θαηαιάβεη, πξαγκαηηθά!» (Δ7),  

«(…) Ζ απηναμηνιφγεζε δηελεξγείηαη ζε έλα ηνπίν πνπ δελ είλαη μεθάζαξν. Γελ 

είλαη μεθάζαξνο ν ζηφρνο. Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηεο απηναμηνιφγεζεο; Πνιινί, ιέλε, 

φηη ζα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα ζρνιεία ζε άξηζηα, κέηξηα θαη πνιχ ράιηα. Ση ζα γίλεη 

κεηά; Σα ράιηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα βξίζθνπλ πφξνπο, ρνξεγνχο, ηα ζρνιεία πνπ είλαη 

ζηε β θαηεγνξία ζα ηα αθήζνπκε ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε θαη ζα πνχκε φηη: «Δζείο δελ 

παίξλεηε θαλέλα πηζηνπνηεηηθφ νπφηε ζα ζαο θιείζνπκε, ζα ζαο ζπγρσλεχζνπκε;» Σν 

ηνπίν είλαη πνιχ ζνιφ. (…)» (Δ16).  

   

 Οη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ππφλνηεο φηη ίζσο θξχβεηαη θάπνηα ζθνπηκφηεηα 

πίζσ απφ ην ζεζκφ ηεο Απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,   

«Δληάμεη είλαη θαη απηφ έλα κέηξν, έλαο ζεζκφο πεξίεξγνο ν νπνίνο δελ μέξνπκε ηη 

ζπλέπεηεο ζα έρεη γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη! Καλέλαο δελ μέξεη πψο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε αμηνιφγεζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πψο ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν» (Δ5),   

«(…) Δ... απηφ πνπ πξέπεη, επίζεο, λα πξνζζέζσ είλαη φηη θάζε ππεχζπλνο γηα ην 

έξγν ηεο απηναμηνιφγεζεο είηε απηφο είλαη ζρνιηθφο ζχκβνπινο είηε είλαη, ππνζέησ, 

δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ζα ιάβεη θάπνηα κπφλνπο. ηαλ ιέσ κπφλνπο ελλνψ ζε 

επφκελεο θξίζεηο ζηειερψλ ζα πάξεη επηπιένλ κφξηα. Απηφ ην ζεκείν, απηφ ην ζεκείν κε 
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θάλεη λα, κε θάλεη λα ζθέθηνκαη φηη πηζαλφλ λα κελ είλαη θαη ηφζν αζψα ε 

απηναμηνιφγεζε θαη γηαηί φρη λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» 

(Δ6),  

 κε ζπλέπεηα λα ληψζνπλ θαρππνςία αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ην Τπνπξγείν. 

«Δ…ζηελ νπζία κηα αμηνιφγεζε είλαη δελ αιιάδεη θάηη. Γειαδή ζε ηη ζα 

αμηνινγήζνπκε ηελ ζρνιηθή κνλάδα; Kαη αο ηελ αμηνινγήζνπκε ηέιεηα!! Θέισ λα πσ 

φηη ε απηναμηνιφγεζε είλαη παγίδα. Γηαηί; Αμηνινγνχκε ην θηίξην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηέιεην. Θα ζνπ πνπλ: «Γηαηί δελ είζαζηε θαιχηεξνη ζπλάδειθνη, γηαηί δελ είζαζηε 

ηέιεηνη εθπαηδεπηηθνί; Αθνχ είλαη ηέιεην ην ζρνιείν, ηα έρεηε φια!» Αμηνινγνχκε ράιηα 

ηελ ζρνιηθή κνλάδα. Θα ζνπ πνπλ: «Δίλαη ράιηα ην ζρνιείν ζνπ; πγρσλεχεηαη! 

Κιείλεη!! Κνίηα εθείλν πνπ είλαη ηέιεην». Θα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ φπσο ζέινπλ ηνπο 

δείθηεο απηναμηνιφγεζεο» (Δ9), 

«(…) Ζ απηναμηνιφγεζε πνχ ζα σθειήζεη ην ζρνιείν; Γελ είλαη μεθάζαξν. 

Τπνβάιινπκε ηελ έθζεζε θάζε ηέινο ηεο ρξνληάο, σξαία, θαη αλ γηα παξάδεηγκα έλα 

ζρνιείν είλαη ράιηα θαη ηα γξάςεη φια ηδαληθά ηνπ ρξφλνπ ηη ζα ηνπ δεηήζνπλ; Φνβάηαη 

ν ζχιινγνο θαη ν δηεπζπληήο. Αλ έλα ζρνιείν είλαη ηέιεην, έρεη πνιιά πξνγξάκκαηα, 

πνιιέο θαηλνηνκίεο, αλ ηα βάιεη φια, ηη ζα ηνπ πνπλ ηνπ ρξφλνπ; Γελ ππάξρεη 

μεθάζαξνο ζηφρνο, δειαδή αλ θάλεηο απηφ ηη ζα ζνπ δεηήζνπλ ηελ επφκελε θνξά ή ηη ζα 

θεξδίζεηο κε απηφ ζαλ ζρνιείν; Γελ ην μέξεη θαλείο. Αλ κηα ζρνιηθή κνλάδα θξηζεί 

άξηζηε απφ ηελ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο πνην ζα είλαη ην αληίθξηζκα απφ ην 

Τπνπξγείν;  νπ δεηάκε θαη άιια παξαπάλσ ή ζε αθήλνπκε ζηελ άθξε πνπ παξφιν πνπ 

δελ έρεηο ρξεκαηνδφηεζε ηα παο θαιά ή δελ έρεηο αίζνπζεο άξα ζε θιείλνπκε; Δίλαη 

δνπιεηά ηνπ δηεπζπληή λα βξεη αίζνπζεο ή ηνπ δήκνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο; Γηα φινπο 

απηνχο ηνπο ιφγνπο θνβίδεη ε απηναμηνιφγεζε θαη ιέλε φρη γηαηί κέζα απφ ηελ 

απηναμηνιφγεζε πεξλάεη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο έξγνπ» (Δ16).  

 

 Αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο θεηηλήο επίζεκεο απηναμηνιφγεζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαθξίλνπλ πξνρεηξφηεηα, έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη θφβν φηη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«(…) βιέπσ πσο εθαξκφδεηαη θαη απηφ κε νδεγεί λα είκαη θαρχπνπηε γηαηί ην λα 

θάλεηο νκάδεο εξγαζίαο ζα πξέπεη πξψηα λα ηηο εθπαηδεχζεηο. Θα πξέπεη λα ηνπο 
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δψζεηο νδεγίεο, έηζη ψζηε θαη ν εθπαηδεπηηθφο ην απνηέιεζκα πνπ ζα ζνπ παξάμεη λα 

είλαη αμηφινγν θαη λα κελ βγνπλ ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Σελ ζηηγκή πνπ βιέπσ φηη 

δελ εθαξκφδεηαη ζσζηά, απηφ κε θάλεη θαρχπνπηε» (Δ4),  

«Έηζη φπσο δηελεξγείηαη κε βξίζθεη ζχκθσλν κε ηελ κφλε έλζηαζε  (…) φηη ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη κάιινλ θαη θάπνηα ελεκέξσζε έηζη, πξνο ηα πνχ ζα πξέπεη λα 

θηλεζνχκε, λα δνχκε κεξηθέο θαιέο πξαθηηθέο θαη λα ππάξρεη έηζη έλαο ζπληνληζκφο 

δξάζεσλ» (Δ8), 

«Έηζη φπσο δηελεξγείηαη είλαη εμαηξεηηθφο, αλ φκσο γηλφηαλε ζε άιιε επνρή θαη κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο, φρη κε ηνπο θνβηζκέλνπο ζπλαδέιθνπο. Οη θνβηζκέλνη ζπλάδειθνη 

απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη ζε ζέζε νχηε θαλ λα απνηππψζνπλ ηα επηηεχγκαηά ηνπο, ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Φνβνχληαη λα ην θάλνπλ. Φνβνχληαη φηη απηφ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε θάπνην ηξφπν κε ηελ αμηνιφγεζε» (Δ13),  

«Απηή ηε ζηηγκή δελ είκαη ζχκθσλε κε ην πψο δηελεξγείηαη. Δηδηθά θέηνο έγηλε πνιχ 

πξφρεηξα. Έγηλε εηθνληθά. Γελ έγηλε ζπζηεκαηηθά θαη κε ην ηη ζπκβαίλεη ζπγθεθξηκέλα 

ζε θάζε ζρνιείν. Τπήξρε έλαο κπνχζνπιαο, πάλσ εθεί πηζηεχσ φηη θηλήζεθαλ νη 

πεξηζζφηεξνη. (…) Γελ έγηλε επί ηεο νπζίαο θαη επί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο ζα 

έπξεπε λα γίλεη. (…)» (Δ17),  

«Άηνπν, ζεσξψ, γηαηί φια απηά πνπ γξάςακε φινη νη ζπλάδειθνη είλαη πξάγκαηα 

ρηιηνεηπσκέλα ηα νπνία δελ ζα ζπκβάιινπλ ζε θάηη νπζηαζηηθφ. Σν πφζα ηεηξαγσληθά 

είλαη θάζε ηάμε, πφζνπο ρψξνπο έρεη ην ζρνιείν θαη ηη ππάξρεη θαη ηη ιείπεη ζε θάζε 

ζρνιείν λνκίδσ φηη φιεο νη δηεπζχλζεηο είλαη ελήκεξεο γηα απηφ, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί 

έπξεπε λα γίλεη ζε ηέηνην επίπεδν» (Δ18),  

«Θεσξψ πσο ν ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο έηζη φπσο δηελεξγείηαη απηή ηε ζηηγκή 

κάιινλ δηελεξγείηαη κε πξνρεηξφηεηα αθνχ δερφκαζηε (…) κία θφξκα απηναμηνιφγεζεο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ (…) Γειαδή βιέπσ φηη  ζαλ λα παίδεηαη έλα παηρλίδη ηνπ ζθχινπ κε 

ηεο γάηαο» (Δ19).  

 

7.6.9. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο 

εξγαζίαο γηα ηελ απηναμηνιόγεζε ζην ζρνιείν ηνπο θαη ηη απνθόκηζαλ (εξ.31) 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη:  
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 έρεη ιάβεη κέξνο ζε νκάδεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ζην 

ζρνιείν ηνπο εζεινληηθά θαη απνθφκηζαλ   

 

 εξσηήκαηα, άγρνο, αγσλία, θφβνο, επηθχιαμε,  

«Ναη έρσ ζπκκεηάζρεη, πξαγκαηηθά κηα αγσλία απνθφκηζα, έλα άγρνο, εξσηεκαηηθά 

πνιιά» (Δ3), 

«Έρσ ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο αμηνιφγεζεο θαη απηφ πνπ έρσ απνθνκίζεη είλαη πάιη 

θφβνο έηζη, γηα ην ηη ζα πνπλ νη ζπλάδειθνη, πψο ζα αμηνινγήζεη ν έλαο ηνλ άιινλ» 

(Δ5),  

«Έρσ ζπκκεηάζρεη θαη απηφ πνπ έρσ απνθνκίζεη είλαη φηη ππάξρεη ηεξάζηηα ε… 

ηεξάζηηα επηθχιαμε» (Δ13), (Δ19), 

«Ναη, δνπιέςακε κε γξήγνξν ξπζκφ θαη δηεθπεξαησηηθά. Γελ απνθφκηζα θάηη 

ζεηηθφ, εηιηθξηλά. ρη!!» (Δ14), 

 αλ θαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα ήηαλ ζεηηθφ.  

«Σν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα ήηαλ πνιχ θαιφ» (Δ3),  

«Ναη. Ναη. Ναη. Δληάμεη ππάξρεη κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία αθνχ είλαη 

ππνρξεσηηθφ, έηζη, ε.. λα ην θάλνπκε, ζα ην θάλακε. Ήκαζηαλ ιίγν δηζηαθηηθνί ζηελ 

αξρή, αιιά ζαλ νκάδεο ιεηηνπξγνχκε κηα ραξά. Μέρξη ζηηγκήο. Έηζη θαη αιιηψο 

ιεηηνπξγνχζακε θαιά, αιιά θαη εθεί πηζηεχσ φηη θαιά ζα ηα πάκε» (Δ7), 

«Ναη έρσ ζπκκεηάζρεη ζε νκάδα εξγαζίαο. Τπήξρε κία ε…δεκηνπξγηθή νκάδα, 

θαζίζακε θαη ζπδεηήζακε θαη γξάςακε θάπνηα πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν καο 

ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα» (Δ10). 

  

 Δμαίξεζε απνηειεί έλα ζρνιείν, ζην νπνίν ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ 

αξλήζεθε λα ρσξηζηεί ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη απνθάζηζαλ λα εξγαζηνχλ ζε 

νινκέιεηα ζεσξψληαο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ λα πάξνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ν 

έλαο ζπλάδειθνο απφ ηνλ άιινλ γηα ην θαιφ ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. 

«ηελ δηθή καο ζρνιηθή κνλάδα απνθαζίζακε φηη θπξίαξρν φξγαλν ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη ν ζχιινγνο. Καη ν ζχιινγνο απνθάζηζε λα κελ ρσξηζηεί ζε νκάδεο, 

λα θάλεη νινκέιεηα, θάηη ην νπνίν επηηξεπφηαλε απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πεξί 
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απηναμηνιφγεζεο. Έηζη ινηπφλ, φπσο ζην παξειζφλ θάλακε σο νινκέιεηα εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ θαη εηήζηα απνηίκεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν δνπιεχνπκε θαη ηψξα. Γελ 

ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο! ρη, φινη ζε νινκέιεηα! Καη αλαιάβακε φινπο ηνπο δείθηεο, 

φινη καδί. Ναη!» (Δ15).  

 

 Δθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνπλ πψο βίσζαλ ηε θεηηλή εκπεηξία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

εξγάζηεθαλ:  

 Άιινη απφθηεζαλ κηα γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

απνηηκψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο.  

«Άηππα, απηναμηνιφγεζε εκείο θάλνπκε θάζε ρξφλν ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα θαη 

βιέπνπκε θαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά θαη λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη ζρνιείν πνπ λα κελ 

ην θάλεη απηφ ην πξάγκα, ζην ηέινο λα κελ βιέπεη ηη πήγε θαιά θαη ηη πήγε ζηξαβά θαη 

πνπ ζα έπξεπε θαη ηη αιιαγέο θαη ηη παξεκβάζεηο πξέπεη λα θάλεη. ίγνπξα απνθνκίδεηο 

εκπεηξία πνπ ζε βνεζάεη ζηελ επφκελε ρξνληά» (Δ8), 

«Ναη. Θεσξψ θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ην έρσ ζπδεηήζεη δίλεηαη, πξαγκαηηθά, 

ε δπλαηφηεηα γηα κηα θαιή ζπδήηεζε, λα αλαθαιχπηεηο πξάγκαηα πνπ ζνπ μέθπγαλ είηε 

γηαηί δελ ηα παξαηήξεζεο, είηε γηαηί δελ ηα αληηιήθζεθεο πνπ ιεο φηη λαη φηη εθεί ζα 

κπνξνχζαλ λα ήκαζηαλ πνιχ θαιχηεξνη ή αλαθαιχπηεηο φηη ζε θάηη είζαη πνιχ θαιφο, ή 

είλαη πνιχ θαιή ε νκάδα ή ην ζρνιείν. Θεσξψ φηη κέζα απφ ηελ απηναμηνιφγεζε αλ 

θηλεζεί θαη κείλεη κφλν ζε απηφ ην πιαίζην πνπ είπακε, ηφηε έρεη πνιχ ζεηηθά ζηνηρεία» 

(Δ11).  

 Άιινη ιεηηνχξγεζαλ δηεθπεξαησηηθά θαη ηππηθά ρσξίο λα ιάβνπλ 

θάπνην ζεηηθφ αληίθξηζκα.  

 «Γνπιεχνπκε ζε νκάδεο εξγαζίαο αιιά νπζηαζηηθά ν θαζέλαο δνπιεχεη αηνκηθά. 

Αζρνινχκαζηε πεξηζζφηεξν κε ην δείθηε 3.1. θαη 3.2. πνπ είλαη πην πνιχ ζην δηδαθηηθφ, 

εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη, ηα άιια έρνπλ κπεη ηππηθά, φπσο ζε φια ηα ζρνιεία» (Δ16), 

«Ναη ζπκκεηείρα θέηνο ζε απηή ηε κνξθή αμηνιφγεζεο. Δ θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ 

φηη (…) δελ έγηλε έηζη φπσο ζα ‟πξεπε λα γίλεη. ‟ φια ηα ζρνιεία έγηλε βηαζηηθά θαη 

πξνζπαζήζακε λα γξάςνπκε ιίγα ιφγηα κε ην ηη γίλεηαη ζην ζρνιείν. Δληάμεη εκείο δελ 

είρακε θαη πάξα πνιιά αξλεηηθά ιφγσ φηη είλαη έλα ΔΑΔΠ θαη είλαη πιήξσο 
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ζηειερσκέλν. Σν κφλν αξλεηηθφ καο ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε. Γελ ππάξρνπλ ρξήκαηα» 

(Δ17), 

«Ναη, έρσ ζπκκεηάζρεη ηφηε πνπ θάλακε ηνπο δείθηεο, δελ απνθφκηζα θάηη ζεηηθφ, 

δελ ζεψξεζα φηη είλαη έλαο ζεζκφο πνπ ζα θάλεη θάηη θαιφ, πνπ ζα πξνζθέξεη θάηη 

ζεηηθφ πνπ ζα πξνζθέξεη θάηη ζην ζρνιείν ή ζην επάγγεικά καο, ήηαλ απιά κηα 

δηεθπεξαίσζε επεηδή καο ην επηβάιεη ν λφκνο» (Δ18). 

 Άιινη αθνινχζεζαλ ηε γξακκή ηεο ΓΟΔ κε απνηέιεζκα λα 

θαηαγξάςνπλ κηα ηππηθή απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έηζη φπσο 

πξνηάζεθε απφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν.  

«Ναη. Έρσ εζεινληηθά ζπκκεηάζρεη ζε νκάδα εξγαζίαο. Δ…δπζηπρψο θέηνο δελ 

απνθνκίζακε θαη πάξα πνιιά πξάγκαηα γηαηί αθνινπζήζακε ηελ γξακκή ηεο ΓΟΔ, 

φπνπ καο έθαλε ρίιηα θνκκάηηα, δελ ηελ δήζακε απηή ηελ αμηνιφγεζε, είλαη κηα ςεχηηθε 

αμηνιφγεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ γίλεηαη αλαγθαζηηθά κέζα ζε θάπνηα ρξνληθά 

πιαίζηα» (Δ4).    

 

 Δμαίξεζε απνηεινχλ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δε ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο 

εξγαζίαο:  

 ιφγσ εζειεκέλεο άξλεζήο ηνπο επεηδή ππεξεηνχλ ζε νιηγνζέζεηα 

ζρνιεία, 

«Δ…αθφκα δελ έρσ ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

απηναμηνιφγεζε αθελφο δηφηη ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδνκαη είλαη νιηγνζέζην 

αθεηέξνπ γηαηί ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ εζεινληηθά αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

νκάδεο απηέο» (Δ6),  

«ρη, δελ έρσ ζπκκεηάζρεη, θαζφινπ. (…) Αξλήζεθα εγψ ζαλ εθπαηδεπηηθφο λα 

ζπκκεηέρσ εζεινληηθά, έρσ νξηζηεί αιιά αθφκα δελ έρεη μεθηλήζεη θάπνηα νκάδα 

εξγαζίαο» (Δ9), 

«ρη, δελ έρσ ζπκκεηάζρεη πξνζσπηθά, θάλσ ζηάζε εξγαζίαο. Σν κφλν πνπ 

απνθφκηζα είλαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία πξψηνλ θάπνηνη ζπλάδειθνη ζπλαληψληαη 

απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη γξάθνπλ θάπνηα γξαθεηνθξαηηθά θείκελα θαη δεχηεξνλ 

αληηγξάθνπλ απφ ην δηαδίθηπν έηνηκεο αμηνινγήζεηο πνπ θάλνπλ ηα άιια ζρνιεία. Πνιχ 

δηεθπεξαησηηθά θαη θακία ζρέζε κε ηελ νπζία ηεο απηναμηνιφγεζεο» (Δ12),   
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 αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ππνρξεσηηθά ιφγσ αλάζεζεο 

απφ ην δηεπζπληή ηνπο.  

«Ναη, βξίζθνκαη ζε θάπνηα νκάδα εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε. 

Ωζηφζν φρη εζεινληηθά. Έγηλε αλάζεζε απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δ... 

Δπεηδή βξηζθφκαζηε ζε θάζε δηαπξαγκαηεχζεσλ αθφκε κε ηνπο ππνινίπνπο ηεο νκάδαο 

κνπ αιιά θαη κε φιν ην ζχιινγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ κπνξψ λα πσ φηη έρσ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα απηή ηε ζηηγκή» (Δ19). 

 

7.6.10. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ην αλ ε πξνζσπηθή ηνπο 

εκπινθή ζε νκάδεο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη πιενλέθηεκα γηα απηνύο ζε κηα 

κειινληηθή πξνζσπηθή αμηνιόγεζε (εξ.32).  

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γλσξίδεη φηη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζε 

νκάδεο εξγαζίαο 

 ζα απνηειέζεη πιενλέθηεκα ζε απηνχο ζηελ πεξίπησζε κηαο κειινληηθήο 

πξνζσπηθήο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην λφκν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

«Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζην έξγν ηεο απηναμηνιφγεζεο, λαη βάζε ηεο λνκνζεζίαο 

πξνζθέξεη έλα κπφλνπο, δειαδή θάπνηα επηπιένλ κφξηα ζε πεξίπησζε θξίζεο ζηειερψλ 

ή αθφκα θαη ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε. Δπνκέλσο λαη α... ζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ε 

ζπκκεηνρή κνπ πηζαλφλ λα απνηειέζεη πιενλέθηεκα» (Δ6), 

«Σν ζέκα δελ είλαη ηη ζεσξψ εγψ, ην ζέκα είλαη φηη ην ζεσξνχλ απηνί πνπ καο 

δηνηθνχλ φηη ζα είλαη πιενλέθηεκα απφ θεη θαη πέξα είλαη θάηη πνπ δελ κπνξψ λα ην 

αξλεζψ, δελ έρσ δηθαίσκα επηινγήο γηαηί κε ππνρξεψλεη λα είκαη ζε κηα νκάδα 

εξγαζίαο» (Δ11),  

«Απηφ δελ ην ζεσξψ εγψ, ην ζεσξεί ν λφκνο. Ο λφκνο ιέεη φηη απηνί πνπ κπαίλνπλ 

ζηελ απηναμηνιφγεζε παίξλνπλ θάπνηα κφξηα. Άξα ζνπ δίλεη ππνηίζεηαη έλα θίλεηξν γηα 

λα πάξεηο θάπνηα κφξηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζείο ζσζηφηεξα. Απηφ γίλεηαη γηα λα 

«ππνρξεψζεη» θάπνηνπο πνπ αξλνχληαη ηελ αμηνιφγεζε λα κπνπλ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία. κσο, επί ηεο νπζίαο έηζη φπσο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε απηή ηε ζηηγκή δελ 

πξνζθέξεη ζε πνηνηηθφ επίπεδν ηίπνηα αιιά ζε επίπεδν ηππηθφ κφλν» (Δ12),  
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«Δ, απηφ ην βάδεη ν λφκνο. (…) Ννκίδσ, φκσο, φηη πνιινί, νη νπνίνη είραλ 

αληίξξεζε γηα λα κπνπλ, ηειηθά κπήθαλ επεηδή θνβήζεθαλ απηφ ην πξάγκα» (Δ13), 

Σελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ζπκκεξίδνληαη νη Δ3 θαη Δ14.  

 

 Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο απαληνχλ φηη δελ ηνπο ελδηαθέξεη αλ ε 

πξνζσπηθή εκπινθή ηνπο επηθέξεη θάπνην κεηξήζηκν πιενλέθηεκα ελψ δηαηππψλεηαη 

ε άπνςε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κφξην – πιενλέθηεκα εηζάγεηαη ζθφπηκα απφ ην 

Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ν ζεζκφο 

«Απηφ δελ κε ελδηαθέξεη θαζφινπ θαη κε λεπξηάδεη θαη πάξα πνιχ ην λα πάξσ έλα 

κφξην επεηδή ήκνπλ ζε θάπνηα νκάδα εξγαζίαο. Απηφ κφλν άξλεζε κνπ πξνθαιεί» (Δ4),  

«Δίηε ζπκκεηέρσ ζε θάπνηα νκάδα εξγαζίαο, είηε αμηνινγεζψ εμαηνκηθεπκέλα, 

πηζηεχσ ηα πξνβιήκαηα είλαη ηα ίδηα. Μεξνιεςία θαη έλα κέιινλ αβέβαην!» (Δ5), 

«Δίλαη ην κφλν πξάγκα πνπ δελ ζθέθηεθα. Να πσ φηη αθνχ ζπκκεηέρσ, ζα ειπίδσ 

φηη ζα έρσ κηα ζεηηθή αληηκεηψπηζε. ρη! φρη δελ ζθέθηεθα έηζη γηαηί δελ κε αθνξά» 

(Δ7), 

«(…) Πξνζσπηθά, νχηε πνπ ην ζθέθηεθα λα κπσ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα λα πάξσ 

έλα κπφλνπο, δελ κε ελδηαθέξεη» (Δ10), 

«ρη γηα κέλα δελ ην ζεσξψ ζεκαληηθφ (…) Θα βνεζήζσ ζηελ απηναμηνιφγεζε 

αιιά φρη φηη ζα κε βνεζήζεη πξνζσπηθά απιψο ην πεξλάλε εθ ηνπ πνλεξνχ κέζα ζαλ 

θίλεηξν, ζαλ θφβεηξν κε ηελ έλλνηα φηη ιέεη ην Τπνπξγείν: «Μπείηε ζηελ 

απηναμηνιφγεζε θαη ζα ζαο δψζσ κηζφ κφξην» παξαπάλσ θαη ζα πεη ε ζχκβνπινο φηαλ 

ζα έξζεη: «Α δελ κπήθεο δελ ζα ηζεθάξσ ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην». κσο, 

νπζηαζηηθά, δελ πξφθεηηαη λα ην ςάμεη θαλείο, εθ ησλ πζηέξσλ. Απηφ, πηζηεχσ, είλαη ην 

θφβεηξν γηα λα ζηεξίμνπλ ην ζεζκφ» (Δ16),  

«ρη δελ ζεσξψ φηη ζα απνηειέζεη ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα. Δλδερνκέλσο, 

βξίζθσ φηη φιε απηή ε αλάζεζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γίλεηαη κε πξνρεηξφηεηα, 

δελ ζα κειεηεζεί επαξθψο, (…) γηαηί δελ ζα αζρνιεζεί θαλέλαο κε φηη γίλεηαη απηή ηε 

ζηηγκή. Γίλεηαη ηππηθά, δηεθπεξαησηηθά, κε κεγάιε πξνρεηξφηεηα» (Δ19), 

 θαη δηαηππψλνπλ ηε ζέζε φηη ηνπο ελδηαθέξεη αθελφο ε αληαιιαγή απφςεσλ 

κε ζπλαδέιθνπο θαη αθεηέξνπ ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπο.  
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 «Δ…ε…Γελ ην έρσ εθιάβεη έηζη, πηζηεχσ φηη ζα θάλεη θαιφ ζην ζρνιείν γεληθφηεξα 

αλ εθηηκεζνχλ ζσζηά ηα απνηειέζκαηα» (Δ2), 

«Ζ εκπινθή κνπ ζε κηα νκάδα εξγαζίαο, παξφηη δελ ην ξσηάηε, έρεη έλα ζεηηθφ. 

Απηφ ην πάξε-δψζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην λα κνηξάζνπκε έρεη κφλν ζεηηθά λα 

βγάιεη» (Δ4), 

«(…) άηππα εγψ ζην ζρνιείν πνπ δνπιεχσ, γίλεηαη απηφ. Άηππα! Γειαδή ρσξίο λα 

ελεκεξψλσ ηνπο άιινπο. Μεηαμχ καο μέξνπκε πνχ πάκε, ηη ζηφρνπο έρνπκε θαη θάζε 

ρξφλν, θάζε επηέκβξε, εηδηθά ζην ζρνιείν πνπ είκαη ηψξα, απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο 

μέξνπκε ηη λα θάλνπκε. Έρνπκε έλα κπνχζνπια, ηη δξάζεηο θαη ηη ζηφρνπο έρνπκε γηα 

θέηνο. Γελ είλαη θάηη άγλσζην γηα κέλα απηφ πνπ θάλσ θέηνο κε απηφ εδψ ην πξάγκα. 

κσο, λα κνπ ην δεηάεη επίζεκα, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη ζηφρν έρεη (…)» (Δ7), 

«Γελ κπνξψ λα ην μέξσ απηφ, αλ ζα απνηειέζεη πιενλέθηεκα. Ννκίδσ πσο ην 

θάλνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ. Σψξα αλ ζα απνηειέζεη 

πιενλέθηεκα δελ κε απαζρνιεί θάηη ηέηνην» (Δ8), 

«Ζ εκπινθή κνπ ζηελ νινκέιεηα θαη γεληθά ζηελ απηναμηνιφγεζε, λαη. Παίδεη ξφιν. 

Απηφ ην ιέλε θαη νη ίδηνη νη λφκνη έηζη. Απφ εθεί θαη πέξα ζαο κεηαθέξσ ηελ εκπεηξία 

απφ απηή ηελ δηαδηθαζία, φηη βγήθακε φινη πην δπλαηνί, πην αιιειέγγπνη, πην έηνηκνη 

γηα φηη έξρεηαη. Γηαηί μέξεηε, ππάξρνπλ ζηειέρε, ππάξρνπλε κέιε, εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη είλαη ιίγν πην δηαβαζκέλνη, πην κνξθσκέλνη θαη ηειηθά ν έλαο κε ηνλ άιινλ 

παξαζπξζήθακε φινη θαη θάλακε θάηη πάξα πνιχ θαιφ» (Δ15). 

 

7.6.11. Απόςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο κέρξη πέξζη εηήζηαο 

έθζεζεο Απηναμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε βειηίσζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ (εξ.33)  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο δηαθαίλεηαη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ φηη ε εηήζηα έθζεζε απηναμηνιφγεζεο πνπ 

ππνβάιινληαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ  ζε επίζεκν επίπεδν, παξακέλνληαο απαμησηηθά ζηα ζπξηάξηα 

ηεο Γηνίθεζεο.    
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 Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε έθζεζε απηναμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο έηζη φπσο γίλνληαλ κέρξη πέξζη ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κφλν ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν.      

«ε άιια ζρνιεία λαη, ζε άιια ζρνιεία φρη. Δμαξηηφηαλ απφιπηα απφ ηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ θαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, αλ ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνλ 

έθαλε κφλν ζε έλα ηππηθφ πιαίζην ή αλ ην έθαλε κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» (Δ6), 

«Κνίηαμε! Αλ έλα ζρνιείν ζέιεη λα δνπιέςεη έηζη, φπσο δνπιεχακε κέρξη πέξζη, ην 

πεηπραίλεη. Απηφ είλαη πνπ κε ελνριεί εκέλα! Γηαηί φιν απηφ ην πξάγκα ήδε ην έρνπκε 

θάλεη ζε απηφ ην ζρνιείν, κε ηελ εηήζηα έθζεζε πνπ θάλακε ζην ηέινο» (Δ7), 

«ίγνπξα! Γελ μέξσ ζε ηη πνζνζηφ. Αιιά ζίγνπξα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Βιέπακε ηα ζεηηθά ζεκεία, βιέπακε ηα αξλεηηθά, θνηηάδακε πνχ 

ρσιαίλνπκε, θνηηάδακε πνχ ήκαζηαλ θαινί θαη παίξλακε ηελ απαξαίηεηε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζρεδηάδακε ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά. Γηαηί ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη 

ζηφρνπο, δελ κπνξείο λα θαηαθέξεηο ηίπνηα» (Δ8).  

 

 κσο, ε επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη δελ ζπλέβαιε επ’ 

νπδελί ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίζεκν επίπεδν αθνχ θαηέιεμε λα γίλεη κηα 

δηαδηθαζία δηεθπεξαησηηθή ζην ηέινο θάζε ρξνληάο.   

«Πξνθαλψο φρη, έηζη γηαηί ήηαλ θάηη πνιχ ηππηθφ ην νπνίν γηλφηαλε ζην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ. Έηζη θαη κάιινλ ππνζέησ φηη ίζσο λα κελ ιακβάλνληαλ ππφςε!» (Δ3), 

«Καζφινπ! Ήηαλ θελφ γξάκκα!» (Δ4), 

«ρη, φρη. Απιά γηλφηαλ γηα λα γίλεη θαη απηφ. (…) Οχηε βειηησλφηαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, νχηε ρεηξνηέξεπε. Βέβαηα ε ζεκεξηλή αμηνιφγεζε δελ ζα γίλεη απιά 

γηα λα γίλεη. Γελ ζα θαηαιήμεη ζηα ζπξηάξηα. Θα θέξεη κέηξα θαη άζρεκα κέηξα γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο!» (Δ9), 

«αθψο ζα ππήξραλ θαη ζρνιεία πνπ έθαλαλ ζπζηεκαηηθή δνπιεηά, ην γεληθφηεξν 

πιαίζην απφ απηφ πνπ αληηιακβάλνκαη απφ ηνλ πεξίγπξφ κνπ, φρη ήηαλ κηα ηππηθή 

δηαδηθαζία ρσξίο νπζία θαη ρσξίο εκβάζπλζε» (Δ11),  

«ρη!! Πηζηεχσ φηη ήηαλ απιψο ραξηηά, ηα νπνία ηα θαηαζέηακε θαη δελ είρε θαλέλα 

πεξαηηέξσ απνηέιεζκα (…) Έλα πξνγξακκαηηζκφο, έλαο ηξηκεληαίνο πξνγξακκαηηζκφο, 
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έλαο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο, έλαο απνινγηζκφο ηξηκήλνπ, εηιηθξηλά γηλφηαλε ζε φιεο 

ηηο ρξνληέο πνπ εγψ εξγάδνκαη 29 ρξφληα. Γελ ιήθζεθε πνηέ ππφςε. Μέρξη ηψξα. Οχηε 

βνήζεζε πνπζελά. (…)» (Δ14), 

« (…) Απιά πξέπεη λα γίλεη κία έθζεζε. Καη ζπλήζσο απηή ε έθζεζε κπνξεί λα 

γηλφηαλε θαη σξαηνπνηεκέλε πάληα. Υσξίο λα ππάξρνπλε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ‟πξεπε λα 

ππάξρνπλ. Γηαηί ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο, ππάξρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ δελ πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο, πνπ δελ αθνχλ ην δηεπζπληή, θάλνπλ φηη 

ζέινπλ. Πάξα πνιιά πξάγκαηα. Πφηε απνηππψζεθαλ απηά ζε κηα αμηνιφγεζε; ε κηα 

έθζεζε; πσο γηλφηαλε πξηλ. Λίγν σξαηνπνηνχληαη απηά ηα πξάγκαηα. Λίγν 

σξαηνπνηνχληαη. Καη γίλνληαη δηεθπεξαησηηθά» (Δ17),  

«Δ.. θνηηάμηε, ζεσξψ φηη κέρξη πέξπζη απηέο νη εθζέζεηο απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ελδερνκέλσο γίλνληαλ ηππηθά θαη δηεθπεξαησηηθά» (Δ19).  

Σελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελζηεξλίδνληαη νη Δ1, Δ2, Δ5, Δ10, Δ12, Δ13, Δ15, Δ16, 

Δ18.     

 

 Δπηξξίπηνληαο ηελ επζχλε ζηε Γηνίθεζε αθνχ νη εθζέζεηο δελ αμηνπνηήζεθαλ 

ζην ειάρηζην αιιά απαμηψζεθαλ πιήξσο παξακέλνληαο ζηα δηνηθεηηθά γξαθεία σο 

«γξάκκα θελφ». 

«ρη, γηαηί ήηαλε κηα δνπιεηά θαζαξά δηεθπεξαησηηθή πνπ θαηέιεγε απιά ζε θάπνηα 

ζπξηάξηα, ρσξίο λα ηνπο δίλεη θαλείο θακία ζεκαζία» (Δ5), 

«(…) ηη παξέκελε ζε ζπξηάξηα είλαη επζχλε ηεο δηνίθεζεο, ηνπ θξάηνπο πνπ δελ 

ηελ αμηνπνίεζε. Πηζηεχσ, φηη ηα έζηειλαλ, αιιά απηνί πνπ ηα έπαηξλαλ δελ ηα δηάβαδαλ 

πνηέ αιιά απηφ δελ είλαη επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δθείλνη πνπ ηα ιάκβαλαλ σο 

απνηέιεζκα, σο εηζήγεζε ζα έπξεπε λα θάλνπλ ηηο αμηνινγηθέο ηνπο θξίζεηο άξα ζα 

έπξεπε λα ππάξμεη θαιχηεξνο έιεγρνο θαη θαιχηεξε απνηίκεζε. Σν ζχζηεκα ζα έπξεπε 

λα βειηησζεί» (Δ12),  

«ρη θαη απηή ήηαλ κηα έθζεζε ηδεψλ. H νπνία παξέκελε ζην πξαθηηθφ θαη κεηά ζηηο 

απνζήθεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ» (Δ15), 

«(…) Γηαηί αλ ζα πσ ηελ πξαγκαηηθή κνπ γλψκε ζα ζηα πσ ιίγν πνιχ…Θεσξψ 

ηίπνηα δελ γηλφηαλε έηζη φπσο έπξεπε λα γίλεη. Δίκαζηε ιίγν ηνπ ζεαζήλαη! Αθξηβψο 

έηζη! Εεηάλε θάηη ζπγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν, πνπ δελ ην θνηηάλε πνηέ. Εεηάεη θάηη 



 268 

ην γξαθείν, πνπ πηζηεχσ πάιη φηη κπνξεί λα κελ ην θνηηάεη πνηέ. Γειαδή κπνξεί λα 

θηάλνπλε ραξηηά ζηηο ππεξεζίεο πνπ λα κελ ηα βιέπνπλ πνηέ» (Δ17), 

«ρη, δελ λνκίδσ φηη ππήξραλ δηαθνξέο. Θεσξψ, φηη ην ππέβαιε επεηδή έπξεπε λα 

ην ππνβάιεη, θαζαξά δηεθπεξαησηηθά, γηαηί ηφζα ρξφληα πνπ είκαη ζε ζρνιεία δελ έρσ 

δεη θάηη κε βάζε απηή ηελ έθζεζε λα βειηησζεί θάηη ηελ επφκελε ρξνληά άξα παξέκελε 

ζηα ζπξηάξηα» (Δ18), 

«Με ηίπνηα. Με ηίπνηα, φκσο! Γελ ππήξρε εηήζηα έθζεζε παξά ήηαλ έλα 

θαιακπνχξη. Σνπιάρηζηνλ, φρη κφλν δηεθπεξαησηηθή, ζηε δηθή καο ηελ πεξηνρή ήηαλ 

εληειψο έλα θαιακπνχξη. Μάιηζηα εγψ ζα ην πσ απηφ θαη αλ ζέιεηο γξάς‟ ην. Σελ 

πξψηε ρξνληά πνπ ν ζχκβνπινο καο έζηεηιε ηε θφξκα, ηελ έζηεηιε κε ηελ έθζεζε πνπ 

έζηειλε κηα ζπλάδειθνο απφ έλα κνλνζέζην ζρνιείν. Λνηπφλ, επεηδή ηζαληηζηήθακε 

πνιχ κ‟ απηφ ην ζέκα γηαηί ζεσξήζακε φηη ζα έπξεπε λα πεη φηη απηή ε θφξκα είλαη ηεο 

ζπλαδέιθνπ θαη δελ ην έθαλε, ηνπ απνζηείιακε ηελ ίδηα πίζσ θαη θάζε ρξφλν ηνπ 

ζηέιλνπκε ηελ ίδηα!! Δλφο κνλνζέζηνπ ζρνιείνπ αιιάδνληαο κφλν ηνλ ηίηιν ηνπ 

ζρνιείνπ. Σίπνηε άιιν! Γελ καο ελφριεζε θαη δελ ηνλ ελνριήζακε πνηέ! πλεπψο 

θαηαιαβαίλεηο γηαηί ιέσ φηη ήηαλ έλα θαιακπνχξη» (Δ13).  

 

 Δθθξάδεηαη ε άπνςε φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο – πέξα απφ 

ην ηππηθφ, επίζεκν θνκκάηη – ζηελ νπζία, ζα πξέπεη λα εθπνλείηαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα γηα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη 

ην θάζε ζρνιείν ηνπο δηθνχο ηνπ εθηθηνχο ζηφρνπο.  

«Πηζηεχσ, φηη είλαη ζέκα εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο νκάδαο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

γηα ην αλ ζα αλεβάζνπλ ηελ ζρνιηθή ηνπο κνλάδα κέζα απφ ηε δηθή ηνπο, πξαγκαηηθή 

απηναμηνιφγεζε» (Δ14), 

«(…) Γελ ζπλέβαιε θαζφινπ αιιά θαη ε απηναμηνιφγεζε ηψξα νχηε ζα ζπκβάιιεη 

ζην ειάρηζην αλ δελ γίλεη ζσζηά απφ ηα θάησ, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο λα ηνπο 

ην επηβάιινπλ άλσζελ. Πξέπεη λα βάινπκε ηνπο ζηφρνπο κφλνη καο, φρη λα καο ην 

επηβάιινπλ θαη νχηε λα ην ππνβάιινπκε, δελ ην ζεσξψ απαξαίηεην, λα ην δεη ην 

Τπνπξγείν ή ε χκβνπινο. Σν ζρνιείν βειηηψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπο, ζέηνπλ ζηφρνπο ρσξίο λα 

θνηλνπνηνχληαη. Δκείο, ζην δηθφ καο ζρνιείν, είπακε θάπνηα πξάγκαηα απφ θέηνο γηα 

ηνπο ρξφλνπ, νη βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ μέξνπκε φηη ζα είκαζηε θαη ηνπ ρξφλνπ, 
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ρσξίο λα καο ην επηβάιιεη θαλείο, ρσξίο λα ηα θνηλνπνηήζνπκε, ρσξίο λα ηα 

αλαθέξνπκε ζηελ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο, είπακε πξάγκαηα επί ηεο νπζίαο, θάλακε 

έλα ιεπηνκεξή πξνγξακκαηηζκφ γηα ηνπ ρξφλνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

ρξφλνπ. Θεσξψ, φηη κφλν έηζη πξνάγεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα, ζέηνληαη εθηθηνί ζηφρνη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηά κεγαιχηεξν κέξνο ζα πινπνηεζνχλ, 

ρσξίο επηβνιέο έμσζελ θαη άλσζελ» (Δ16),  

«(…) Ωζηφζν ζεσξψ φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο ζχιινγνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

κπνξεί απφ κφλνο ηνπ θαη κφλν, κέζα απφ ην δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία, λα βειηηψζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν» (Δ19).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

8.1. πδήηεζε  

 

8.1.1. Οι ανηιλήτειρ ηυν ςποκειμένυν για ηιρ νέερ ζηπαηηγικέρ ηηρ διοίκηζηρ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ βηψζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζαξσηηθνχ θχκαηνο ησλ 

ππνβηβαζκώλ – ζπγρσλεύζεσλ – θαηαξγήζεσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ μεθίλεζε 

ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 κε απνηέιεζκα ε επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα είλαη αξλεηηθά δηαθείκελε. Σα ππνθείκελα ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

κέηξν ηεο δηνίθεζεο είλαη θαλεξφ φηη εληάζζεηαη ζε έλα θιίκα γεληθφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ ζην επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ επηθέξεη έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί 

λα βηψλνπλ αλαζθάιεηα, αβεβαηφηεηα θαη άγρνο. Ζ αληίζεηε άπνςε, ηεο απνδνρήο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ, ππνζηεξίδεηαη κφλν ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αξηζκφο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ δε δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε ζρνιείνπ.  

Γεδνκέλνπ φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζψκα είλαη αλνκνηνγελέο εθείλνη πνπ δε ζεσξνχλ 

φηη απεηινχληαη είλαη εθείλα ηα ππνθείκελα πνπ ζπλήζσο έρνπλ πάλσ απφ 25 ή πάλσ 

απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο κε ζπλέπεηα λα έρνπλ θαηνρπξψζεη ηε ζέζε ηνπο ζε 

θεληξηθά πνιπζέζηα ζρνιεία. Αληίζεηα, ε θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ ή δεηνχλ κεηάζεζε θνληηλφηεξα ζηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπο ζίγνληαη άκεζα γηαηί δπζθνιεχνληαη ζηελ απφθηεζε κηαο νξγαληθήο 

ζέζεο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζίγνληαη έκκεζα γηαηί ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ ππνβηβαζζεί ελδέρεηαη λα ράζνπλ ηελ 

νξγαληθή ηνπο ζέζε ή λα βξεζνχλ ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνη
126

 θαη σο απνηέιεζκα λα 

ηεζνχλ απηφκαηα ζε θηλεηηθφηεηα ζην δήκν ή ζην λνκφ ή ζηελ πεξηθέξεηα ή ζηελ 

                                                 
126

 Πξβι. Π.Γ. 50/1996, (ΦΔΚ 45/8-3-1996) ζην άξζξν 14 κε ζέκα: «Κξίζε θαη ηνπνζέηεζε 

ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ» φπνπ αλαθέξεηαη φηη ππεξαξηζκίεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθχςνπλ: «ε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ίδξπζε, θαηάξγεζε, ππνβηβαζκφ, 

δηαίξεζε ή ζπγρψλεπζε απηψλ ή άιιε αηηία» (παξ.1, εδαθ. α). Πξβι. Κεθάιαην 5.7 «Τπνρξεσηηθέο 

Μεηαζέζεηο Τπεξάξηζκσλ Δθπαηδεπηηθψλ».          
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επηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 28/2014 (ΦΔΚ 48/28-2-2014) πνπ ςεθίζηεθε ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014 θαη αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο
127

.   

Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί – αθφκα θαη εθείλνη 

πνπ δελ έρνπλ αλάινγν βίσκα – αλαθέξνληαη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ππνβηβαζκνχο, ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά:  

α) ζηε δπζθνιία εθηέιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ κε ηε δπζαλάινγε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. Σα ππνθείκελα αλαθέξνπλ φηη ζε κηα 

ηάμε κε ηξηάληα καζεηέο είλαη δχζθνιε ε εθηέιεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο κε 

απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο. Παξά ηαχηα, θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά, ε θεληξηθή 

δηνίθεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα
128

 λα ππεξβαίλεη θαηά δέθα ηνηο εθαηφ ε αλαινγία 

καζεηψλ αλά δάζθαιν – φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηνηθεηηθή ξχζκηζε ζεσξείηαη απφ ηα ππνθείκελα φηη δξα βνεζεηηθά ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.   

β) ηε δπζθνιία απφθηεζεο κηαο επηζπκεηήο νξγαληθήο ζέζεο.   

γ) ηελ επηζθάιεηά ηεο ζε έλα λέν θχθιν ππνβηβαζκψλ.   

δ) ηε δπζθνιία κεηάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζην λνκφ.  

ε) ηελ πηζαλή θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ εληφο θαη εθηφο λνκνχ.  

ζη) ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν απφιπζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπγρσλεπηνχλ ζρνιηθέο 

κνλάδεο ην ζρνιείν ππνδνρήο δελ απμάλεη ηελ νξγαληθφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

νξγαληθφηεηεο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ζρνιείσλ
129

 – ζρεηηθή αλαθνξά έγηλε ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα «ράλνληαη» νξγαληθέο ζέζεηο 
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 Πξβι. Π.Γ. 28/2014 (ΦΔΚ 48/28-2-2014) κε ζέκα: «Μεηαζέζεηο ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». ην ζεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.7 

«Τπνρξεσηηθέο Μεηαζέζεηο Τπεξάξηζκσλ Δθπαηδεπηηθψλ».  
128 Δγθχθιηνο Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013, (ΦΔΚ 2451/1-10-2013) θεθ. 2, παξάγξαθνο 7: «ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη ησλ λεπίσλ ζηα λεπηαγσγεία 

δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα ππεξβαίλεη θαηά 10% ηελ 

αλαινγία καζεηψλ αλά δάζθαιν θαη λεπίσλ αλά λεπηαγσγφ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο σο άλσ ΚΤΑ».  H 

ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014. ην ζεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.10. 

«Αχμεζε καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε».    
129

 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.2 «Τπνβηβαζκνί – πγρσλεχζεηο – Καηαξγήζεηο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ» , ην ζρεηηθφ πίλαθα.  
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άξα ζέζεηο εξγαζίαο δαζθάισλ. Απηφ κπνξεί λα κεηαηξαπεί κφλν κε ηελ εηζξνή 

ηθαλνχ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο νξγαληθφηεηαο
130

 ηνπ 

ζρνιείνπ ππνδνρήο. Αλ γηα παξάδεηγκα ζπγρσλεπηεί έλα 1/ζ δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ 

έρεη 12 καζεηέο ζε έλα θνληηλφ 4/ζ ζρνιείν, ε νξγαληθφηεηα ηνπ 4/ζ ζρνιείνπ 

ππνδνρήο δελ απμάλεηαη ζε 5/ζ γηαηί ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί νξγαληθφηεηαο ε 

αλαινγία είλαη 25 καζεηέο πξνο 1 εθπαηδεπηηθφ.       

Οη ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ παξαηεξνχληαη ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή 

ρξνληά ζεσξνχληαη απφ ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ ππνθεηκέλσλ φηη δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ηφζν ζε αλζξψπηλν φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. Οη δξακαηηθέο κεηψζεηο ησλ δηνξηζκψλ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  

ζηελ πξσηνβάζκηα
131

, ηελ ηειεπηαία 3εηία (2010-2013) πξαγκαηνπνηήζεθαλ 272 

δηνξηζκνί κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ελψ νη ζπληαμηνδνηήζεηο αλήιζαλ ζηηο 7.192, είραλ 

σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια, ν ηζρχσλ 

λφκνο 3848/2010
132

 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) αλαθέξεη ξεηά φηη θακία απφζπαζε 

κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ηθαλνπνηείηαη αλ δελ θαιπθζεί πξψηα ην θελφ ηεο 

νξγαληθήο ζέζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πλεπψο, ε κείσζε ησλ δηνξηζκψλ κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ ησλ αλαπιεξσηψλ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ απνζπάζεσλ.   

ε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, νη ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

νη δάζθαινη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα βηψλνπλ θαζεκεξηλά δπζθνιίεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ εμαηηίαο ηεο θαζεκεξηλήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ. 

ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη κέρξη λα εγθξηζνχλ νη λέεο πξνζιήςεηο ησλ 

αλαπιεξσηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαγθάδνληαη θαη θάλνπλ 

επηπιένλ ψξεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ ζε κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 

                                                 
130

 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.10 «Αχμεζε καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ηάμε».  

 Y.A. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΔΚ 1507/13-10-2006) φπνπ αλαθέξεηαη ν Νφκνο πεξί 

Οξγαληθφηεηαο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. 
131

 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.5. «Μεηψζεηο Πξνζιήςεσλ Μφληκνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ». 
132

 Νφκνο 3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) άξζξν 31 κε ζέκα: «Θέκαηα απνζπάζεσλ θαη κεηαηάμεσλ» 

αλαθέξεηαη: «Απφθαζε απφζπαζεο δελ εθηειείηαη πξηλ θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο απφ ηελ νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθφο» (παξ. 1).  
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αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο
133

 ηκεκάησλ κε απνηέιεζκα ζε κηα καζεηηθή ηάμε λα 

ππάξρνπλ 28, 29 ή θαη 30 καζεηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο εμάληιεζεο αθελφο 

θαη αθεηέξνπ λα ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα, νη ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ δεκηνπξγνχλ πξφζζεην 

πξφβιεκα ζηα ζρνιεία γηαηί είηε δε δηδάζθνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα είηε 

αλαγθάδνληαη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί εθ πεξηηξνπήο ή κε πεξηζζεχκαηα σξψλ λα 

θαιχπηνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θελά. Σν γεγνλφο απηφ, φκσο, έρεη επηπηψζεηο θαη ζηνλ 

παηδαγσγηθφ ηνκέα γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο παηδείαο δελ είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη γηα λα αλαιάβνπλ ηα καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ αθελφο θαη αθεηέξνπ 

ν θάζε εθπαηδεπηηθφο θάλεη δηαθνξεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θάζε καζήκαηνο, 

πξάγκα πνπ αλαηξέπεηαη φηαλ ηειηθά πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο πξνζιήςεηο, 

ζπλήζσο πξηλ ηα κέζα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

ηα ΔΑΔΠ ζρνιεία παξαηεξήζεθαλ ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάγθε θάιπςεο δηδαθηηθψλ σξψλ θαη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη έγηλαλ επηιεθηηθά θαηά λνκφ νη πηζηψζεηο κε 

απνηέιεζκα θάπνηα ζρνιεία λα εμνπιηζηνχλ πιήξσο θαη θάπνηα άιια φρη. Μάιηζηα, 

αλαθέξεηαη φηη ζε θάπνηα ζρνιεία ΔΑΔΠ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα ιφγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. Κάπνηα ππνθείκελα αλέθεξαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο φηη θάπνηεο νκάδεο 

ζρνιείσλ ΔΑΔΠ έρνπλ ζπκθσλήζεη άηππα λα κελ παξακέλνπλ νη καζεηέο κέρξη ηηο 2 

ζην ζρνιείν. Ζ πξφσξε απνρψξεζε ησλ καζεηψλ, φκσο, εγείξεη πνιιά εξσηεκαηηθά 

σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο.    

Ο αλεπαξθήο δηδαθηηθφο εμνπιηζκφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έξρεηαη σο 

απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ νδεγεί ζηελ παξνρή κηαο παηδείαο κε 

εθπηψζεηο θαη ζηελ ζηαδηαθή απφ-επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηειηθψο 

ηελ ππνβάζκηζε ηεο παηδείαο. Οη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ζε κηα πξνζπάζεηα αληίδξαζεο επηδίδνληαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ.  
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 Πξβι. Δγθχθιην Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013, (ΦΔΚ 2451/1-10-2013) ζην Θεσξεηηθφ κέξνο: 

Κεθάιαην 5.10 «Αχμεζε καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε». 
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Δίλαη θαλεξφ φηη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ επαγγέινληαλ ε πνιηηεία
134

 

κάιινλ ππνβαζκίδεηαη ζε κηα παηδεία κε εθπηψζεηο κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πεξηθνπψλ θαη γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ηηο ειιείςεηο 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Ζ θεληξηθή Γηνίθεζε εηζάγεη ζηγά ζηγά ην κέηξν ηεο θηλεηηθόηεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν λφκνο 3848/2010
135

 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) 

φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ πιενλάδεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ 

αλήθεη νξγαληθά απνζπάηαη ζε άιιε ζρνιηθή βαζκίδα ηνπ ίδηνπ Π.Τ..Π.Δ ή άιινπ 

Π.Τ..Π.Δ. ή ζε άιιε πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε.  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ απνδέρεηαη ηελ θηλεηηθφηεηα. 

Θεσξείηαη «απάλζξσπν κέηξν» ππνζηεξίδεη ν Δ5 θαη δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα 

αβεβαηφηεηαο, αλαζθάιεηαο, αγαλάθηεζεο θαη αλαηαξαρήο ζηα ππνθείκελα. 

Δθθξάδεηαη ε άπνςε, παξάιιεια, φηη ε θηλεηηθφηεηα, ίζσο, ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί ζε έλα πιαίζην θάιπςεο αλαγθψλ ηεο εθπαίδεπζεο κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ην πιεφλαζκα εηδηθνηήησλ ζε θάπνηνπο λνκνχο. Αιιά θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηεο θηλεηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ειεγρφκελνπο φξνπο 

γηαηί θάζε θνξά ηίζεηαη ακείιηθηα ην εξψηεκα: Πφζν καθξηά κπνξεί λα κεηαθηλεζεί 

έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη νηθνγέλεηα; 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο θηλεηηθφηεηαο, φια ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο 

ηζρπξίδνληαη φηη ε θεληξηθή δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη:  

α) ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα γηαηί ε δηνίθεζε αληηιακβάλεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

σο λνχκεξν,  

β) ηα θνηλσληθά θξηηήξηα, θαη  

γ) ηελ θαηνρή ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

Χο πξνο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θηλεηηθφηεηαο εγείξνληαη εξσηεκαηηθά θαη 

πξνβιεκαηηζκφο απφ ηα ππνθείκελα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ κηα ζεηξά απφ 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα φπσο: «Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείν δηαιχνληαο ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; Ζ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ αληηζηαζκίδεηαη κε ηε δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ;»  Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 
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 ΤΠΔΠΘ Νέν ρνιείν: Πξψηα ν Μαζεηήο. 
135

 Πξβι. Ν. 3848/2010, (ν.π.) άξζξν 31, παξ.1, 3. ην ζεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.8. «Εεηήκαηα 

Απνζπάζεσλ».  
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θαίλεηαη, φηη πξνζδίδεηαη έλαο ηηκσξεηηθφο ραξαθηήξαο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 

ζηα ππνθείκελα ιφγσ ηνπ θνξεζκνχ θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. Ζ επζχλε, 

φκσο απνδίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε.     

Σν δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο θηλεηηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

κεηάζεζεο δελ έρεη ππνζηεί θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο. Καηά ηελ ζρνιηθή 

ρξνληά 2013-2014, ην Τπνπξγείν εηζήγαγε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ ππνρξεσηηθψλ 

κεηαζέζεσλ
136

 – θηλεηηθφηεηα – ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. χκθσλα κε απηή αλ έλαο εθπαηδεπηηθφο εξγάδεηαη θάησ απφ 12 

ρξφληα θαη δελ θαιχπηεη ην 60% ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ ηνπ σξαξίνπ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ νηθείνπ λνκνχ ηφηε θαηαηάζζεηαη ζε πίλαθεο πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο θαη αλ πιενλάδεη θαη εθεί ζε πίλαθεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςεη θάπνην νξγαληθφ θελφ ζηελ επηθξάηεηα. Γεδνκέλσλ ησλ αλαηξνπψλ πνπ 

επηθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν είλαη ινγηθφ λα πξνθαιείηαη άγρνο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.    

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα βίσζαλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ιφγσ κε ηθαλνπνίεζεο ηεο κεηάζεζεο
137

 ή ηεο απφζπαζήο ηνπο. πσο 

έρεη αλαθεξζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηα ζρνιηθά έηε 2013-2014 θαη 2012-2013 έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ αηηήζεσλ ησλ κεηαζέζεσλ. 

Απφ ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο, δχν εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηάγνληαη απφ ηε 

Βφξεηα Διιάδα δελ θαηάθεξαλ λα ιάβνπλ κεηάζεζε ή απφζπαζε γηα ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κεηαθηλεζνχλ ζην λνκφ Αξγνιίδαο πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξεηήζνπλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. Ζ αλαηξνπή ηεο πξνζσπηθήο δσήο θαη ε 

δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπο έξγνπ, θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα βηψκαηά ηνπο.  

Αλ θαη ε επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη βηψζεη ηελ θηλεηηθφηεηα, 

εληνχηνηο, ληψζεη άγρνο θαη αλαζθάιεηα ελψ εθθξάδνληαη θφβνη φηη ελδέρεηαη 

κειινληηθά λα αληηκεησπίζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ηελ απεηιή ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηεο θηλεηηθφηεηαο θαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ αληηκέησπν 
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 Πξβι. Π.Γ. 28/2014, (ΦΔΚ 48/28-2-2014). άξζξν 2, παξ.1, άξζξν 3, παξ.1, άξζξν 4, παξ.2, άξζξν 

5, παξ.1-2. ην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.7 «Τπνρξεσηηθέο Μεηαζέζεηο Τπεξάξηζκσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ».  
137

 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.6 «Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ απφ λνκφ ζε λνκφ». 
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κε πνιππνίθηια πξνβιήκαηα. Δηδηθφηεξα νη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν είλαη:  

α) αξρηθά ν θαζεκεξηλφο αγψλαο ηεο επηβίσζεο,  

β) ε αλαηξνπή ηεο πξνζσπηθήο δσήο,  

γ) ε δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κηθξήο 

ειηθίαο παηδηά ηα πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη, 

δ) ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πθίζηαηαη ν εθπαηδεπηηθφο δεδνκέλνπ φηη είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξήζεη δχν ζπίηηα κε έλαλ ρακειφ κηζζφ. 

πλήζσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ε 

θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δεηά κεηάζεζε ή απφζπαζε απφ λνκφ ζε λνκφ 

εξγάδεηαη θάησ απφ δεθαπέληε ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε ζπλεπψο αλήθεη ζε βαζκνχο 

πνπ δελ επηηξέπνπλ πςειή αληακνηβή.     

Αο αλαινγηζηεί θαλείο ηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε λα κε δνζεί απφζπαζε ζε κηα 

δαζθάια πνπ είλαη κεηέξα δχν κηθξψλ παηδηψλ θαη δεη ζηε Γξάκα κε απνηέιεζκα λα 

εμαλαγθαζηεί απφ ηε δηνίθεζε λα ππεξεηήζεη ζηελ νξγαληθή ηεο ζέζε, ζην λνκφ 

Αξθαδίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζεηηθφ ζελάξην δελ είλαη ηφζν ζπάλην αλ ιεθζνχλ 

ππφςε νη πεξηνξηζκέλεο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο πνπ ηθαλνπνηήζεθαλ θέηνο 

ε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηε δπζθνιία απφδνζεο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν γηαηί φηαλ θάπνηνο επαγγεικαηίαο ζηεξείηαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ γηα ελλέα κήλεο δελ κπνξεί λα απνδψζεη απεξίζπαζηα θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

πλππνινγίδνληαο ηηο ηξνκεξέο αλαηξνπέο πνπ επηθέξεη ε θηλεηηθφηεηα ζηε δσή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα ππνθείκελα ηνλίδνπλ φηη απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

είλαη αθελφο ε παξαίηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ ε απφιπζή ηνπο. 

πλεπψο, ε απάληεζε ζηε ξεηνξηθή εξψηεζε πνπ ηέζεθε πξνεγνπκέλσο είλαη φηη 

ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ, κέζσ ηεο δηάιπζεο ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη ε παξαίηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο αζθείηαη πίεζε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθφ, νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ επίπεδν πνπ 

γηα πνιινχο είλαη δπζβάζηαρηε κε απνηέιεζκα ν εμαλαγθαζκφο ηνπο ζε παξαίηεζε 

απφ ηελ εθπαίδεπζε.   
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Σα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφζηεθαλ δηνηθεηηθά κέηξα πνπ έζημαλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ππνζηεξίδνπλ ηα ππνθείκελα. πγθεθξηκέλα ε 

θαηάξγεζε
138

 ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία θαη ε ιεηηνπξγία 

απηψλ ζε 6/ζ θαη άλσ ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα είραλ σο απνηέιεζκα 

λα πιήμνπλ αλεπαλφξζσηα ην νινήκεξν. Γεδνκέλεο ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ 

νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

ίζεο επθαηξίεο αθελφο θαη αθεηέξνπ δε ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

πνπ δνπλ καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα, ζε αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

επαξρίαο.  

Αο αλαινγηζηεί θαλείο έλα ζρνιείν ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή φπνπ νη γνλείο 

αζρνινχληαη κε γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα. 

Δχινγα πξνθχπηεη ην εξψηεκα: Απφ πνηνλ, άξαγε, αζθαιηζηηθφ θνξέα ζα πξέπεη νη 

γνλείο λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε
139

 φηη εξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην νινήκεξν ζρνιείν; Απφ ηελ άιιε, ηίζεηαη ην ξεηνξηθφ εξψηεκα πψο 

ζηεξίδεηαη έκπξαθηα ε εξγαδφκελε αγξνηηθή νηθνγέλεηα. Ζ ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, 

άιισζηε, απνηειεί έλα βαζηθφ ζηφρν πνπ επαγγέιιεηαη ε πνιηηεία γηα ηελ χπαξμε 

ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.
140

      

Καηά ην ηξέρνλ εθπαηδεπηηθφ έηνο (2013-2014), ε δηνίθεζε φξηζε ξεηά ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηειέρσζε ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο
141

 κε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

δπλεηηθά, εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπ νινήκεξνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή είρε σο απνηέιεζκα λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία πνιιψλ 

νινήκεξσλ ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζεί επαξθψο ην πξσηλφ ηκήκα.. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φκσο, ζηα κέζα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο επαλαιεηηνχξγεζαλ κε 

πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ΔΠΑ απνθιεηζηηθά γηα ηα νινήκεξα.  

Σα παξαπάλσ δηνηθεηηθά κέηξα πνπ έπιεμαλ ηα νινήκεξα ζρνιεία – θάπνηα  

πεξηήιζαλ ζε αλαζηνιή κε απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή – εξείδνληαη ζηελ 
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 Πξβι. Δγθχθιηνο Φ.12/520/61575/Γ1 ζην ΦΔΚ 1327/16-6-2011, άξζξν 7. ην Θεσξεηηθφ κέξνο: 

Κεθάιαην 5.3 «Καηάξγεζε Οινήκεξσλ ρνιείσλ ζε Οιηγνζέζηα ρνιεία».  
139

 Πξβι. Δγθχθιηνο Φ.12/520/61575/Γ1,. «ηα 6/ζέζηα θαη άλσ δεκνηηθά ζρνιεία κε νινήκεξν 

πξφγξακκα ζα εγγξάθνληαη θαη ζα θνηηνχλ ζην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ, νη καζεηέο ησλ νπνίσλ θαη 

νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη, πξνζθνκίδνληαο, ζρεηηθή Βεβαίσζε ηνπ θνξέα εξγαζίαο ηνπο ή 

ζρεηηθή δήισζε αλεξγίαο» (άξζξν 7, εδαθ. γ) (ν.π.) 
140

 Πξβι. Δγθχθιηνο Φ.50/325/141474/Γ1 1. θνπφο θαη Πεξηερφκελν. ην Θεσξεηηθφ κέξνο: 

Κεθάιαην 5.4 «Λεηηνπξγία Οινήκεξνπ ρνιείνπ».  
141

 Πξβι. Δγθχθιηνο 125334/Γ1/ «Δθπαηδεπηηθνί ΠΔ 70, ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα, σο εμήο: ην πξσηλφ πξφγξακκα ψζηε λα ζηειερσζνχλ φια ηα πξσηλά 

ηκήκαηα». ην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.4 «Λεηηνπξγία Οινήκεξνπ ρνιείνπ».  



 278 

εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη 

ιακβάλνληαη ζθφπηκα απφ ηε δηνίθεζε έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηελ ππνβάζκηζε 

θαη ηειηθψο ηελ θαηάξγεζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.  

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ηα ππνθείκελα θαηαδεηθλχνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο 

πνπ αλέηξεςε ηε θεηηλή ιεηηνπξγία ησλ νινήκεξσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΑΔΠ. 

Αλαθέξεηαη, ε απφζπξζε ηνπ ππεχζπλνπ νινήκεξνπ θαη ε δπλαηφηεηα «λα 

ιεηηνπξγήζεη νινήκεξν πξφγξακκα, κε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ 70, 

θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ»
142

.  

Πξνθχπηεη εχινγα ην εξψηεκα κε πνηα παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα είλαη 

ζε ζέζε νη εθπαηδεπηηθέο εηδηθφηεηεο λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ ζηελ εθπφλεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. Δμάιινπ, ζηελ ζρεηηθή εγθχθιην
143

 

αλαθέξεηαη ξεηά φηη: «πξνεγείηαη ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία νινήκεξνπ ηκήκαηνο γηα 

ηνπο καζεηέο ησλ Α΄,Β΄,Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ θαη εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, 

δεκηνπξγείηαη νινήκεξν ηκήκα θαη γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο». Γηεξσηάηαη θαλείο πψο 

κπνξεί ν γπκλαζηήο ή ν θαζεγεηήο ησλ αγγιηθψλ λα βνεζήζεη έλα παηδάθη ηεο 

πξψηεο δεκνηηθνχ θαηά ηελ πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή θαη έηζη ε «έηζη ε ηζάληα 

κέλεη ζην ζρνιείν» φπσο επαγγέιιεηαη ε θεληξηθή δηνίθεζε
144

. 

Σα ππνθείκελα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αθελφο ζπληειεί 

ζηε κείσζε ησλ δηνξηζκψλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ αθεηέξνπ ζηελ αχμεζε ησλ 

πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ΔΠΑ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα νινήκεξα. 

Πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζιακβάλνληαη σο αλαπιεξσηέο 

φρη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αιιά εληάζζνληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ 

πξάμεσλ «Τπνζηήξημε ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ» ηνπ ΔΠ. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε».  

 Σα ππνθείκελα ζεσξνχλ φηη ην νινήκεξν ζρνιείν δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ: 

i) λα παξάζρεη κηα αληηζηαζκηζηηθή αγσγή ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζηεξεκέλα πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα,  

ii) λα βνεζήζεη ηηο εξγαδφκελεο νηθνγέλεηεο θαη  

                                                 
142

 Πξβι. Δγθχθιηνο 125334/Γ1 παξ. 3 & Φ.50/267/131333/Γ1 ην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.4. 

«Λεηηνπξγία Οινήκεξνπ ρνιείνπ».  
143

 Πξβι. Δγθχθιηνο 125334/Γ1/9-9-2013 ην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.4. «Λεηηνπξγία 

Οινήκεξνπ ρνιείνπ». 
144

 ΤΠΔΠΘ: «Νέν ρνιείν: Πξψηα ν Μαζεηήο» Γ2 Οινήκεξν ρνιείν: 35.    
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iii) λα κέλεη ε ηζάληα ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν ψζηε ν καζεηήο λα είλαη ειεχζεξνο 

λα πεξλά ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

 Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζε επίζεκν θείκελν
145

 φπνπ αλαθέξεηαη φηη «ην 

Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν, δεκηνπξγήζεθε θαη εμππεξεηεί παηδαγσγηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο ζηφρνπο, έρνληαο έληνλν ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαη ζηνρεχνληαο ζηελ 

πνιχπιεπξε κφξθσζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ζηε ζηήξημε ηεο εξγαδφκελεο 

νηθνγέλεηαο». 

κσο, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη φηη: 

α) κε ηελ απνρψξεζε ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ «ράλεηαη» ε παηδαγσγηθή 

θαζνδήγεζε απφ ην νινήκεξν,  

β) ε εηζαγσγή πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ γίλεηαη ηπραία θαη 

δηεθπεξαησηηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ σξαξίνπ ηνπο θαη  

γ) ε δπλαηφηεηα ηεο ζηαδηαθήο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ ζην ηέινο θάζε 

δηδαθηηθήο ψξαο
146

 ζπληειεί ζηελ πξνρεηξφηεηα θαη ζηελ ειιηπή πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ απνηειεί ε δηαθνπή ηεο θαζεκεξηλήο 

πξνζέιεπζεο ησλ παηδηψλ ζε πεξηζηαζηαθή κφλν ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο πνπ 

ππεξεηεί  δάζθαινο κε απνηέιεζκα λα δηαθνπεί νξηζηηθά ε θνίηεζή ηνπο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φηη δελ επηηπγράλνληαη νη παξαπάλσ ζηφρνη ιφγσ εθπαηδεπηηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο αλεπάξθεηαο κε απνηέιεζκα ην νινήκεξν λα ζεσξείηαη «παξθηλγθ 

παηδηψλ».  

Σα ίδηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη θαη γηα νινήκεξα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΑΔΠ. Αλ θαη απφ ην 2010 κέρξη ζήκεξα, νξίζηεθαλ ρίιηα 

δηαθφζηα νγδφληα επηά (1287) Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε ΔΑΔΠ
147

, ηα νπνία 

εθαξκφδνπλ δηεπξπκέλν πξσηλφ σξάξην, έρνπλ βειηησκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

θαη εκπινπηηζκέλν Χξνιφγην Πξφγξακκα κε λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαίλεηαη λα απνηπγράλνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.  

                                                 
145

 Δγθχθιηνο Φ.50/267/131333/Γ1/17-9-2013 θνπφο θαη Πεξηερφκελν. ην Θεσξεηηθφ κέξνο: 

Κεθάιαην 5.4. «Λεηηνπξγία Οινήκεξνπ ρνιείνπ».   
146

 Δγθχθιηνο Φ.50/267/131333/Γ1/17-9-2013, Δλφηεηα 14.  
147

 Δγθχθιηνο Φ.50/267/131333/Γ1/17-9-2013 (ν.π.)   
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Σα νινήκεξα ζρνιεία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΑΔΠ ζεσξνχληαη παηδνθπιαθηήξηα 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ:  

α) ζηαδηαθή απνρψξεζε καζεηψλ κεηά ην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο,  

β) απφζπξζε ηνπ ππεχζπλνπ νινήκεξνπ θαη  

γ) ιεηηνπξγία κε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ κε ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ιφγσ απνηπρίαο ησλ 

παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ.  

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ αιιαγψλ ζεσξείηαη ε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη ηειηθψο ε θαηάξγεζή ηνπ.  

Οη κηζζνινγηθέο απνιαβέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαίλεηαη φηη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο – νη εθπαηδεπηηθνί πνηέ δελ ακείβνληαλ πςειά ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ππφινηπνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα – ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ νηθνλνκηθή θαζήισζή
148

 ηνπο ζε έμη βαζκνχο απφ ην 2010. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά, είλαη εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηνπο πξψηνπο 

βαζκνχο: Σ, Δ, Γ, Γ θαη έρνπλ ιηγφηεξν απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε.   

Απφ ηελ έξεπλα, πξνθχπηεη φηη ζηελ πην επλντθή νηθνλνκηθή ζέζε βξίζθνληαη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πάλσ απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο ή εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξα 

ρξφληα ππεξεζίαο πνπ ππεξεηνχλ, φκσο, ζε ζρνιείν θνληηλφηεξν ζηε κφληκε θαηνηθία 

ηνπο.  

ηελ πην δχζθνιε νηθνλνκηθή ζέζε βξίζθεηαη εθείλε ε θαηεγνξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο (0-10) εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη ηεο κε ιήςεο απφζπαζεο θνληά ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ δχν 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο πνπ ήιζαλ ζηελ Αξγνιίδα απφ ηε Βφξεηα Διιάδα 

πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε επεηδή δελ θαηάθεξαλ λα 

πάξνπλ απφζπαζε.  

κσο, νηθνλνκηθά δχζθνια αληαπεμέξρνληαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζρνιηθή κνλάδα ηνπ λνκνχ πνπ απέρεη 70-100 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα δειψλνπλ εμνπζελσκέλα αθελφο απφ ηελ 

                                                 
148 Πξβι. Νφκνο 4024 (ΦΔΚ 226/27-10-2011) ην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.9. «χζηεκα 

Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο θαη Μηζζνινγηθήο Δμέιημεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ». 
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θαζεκεξηλή θνχξαζε ηεο ρηιηνκεηξηθήο δηαδξνκήο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη δεηνχλ 

απφζπαζε εγγχηεξα ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πξνθεηκέλνπ 

λα έρνπλ κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε.  

Παξάιιεια, ηα πςειά έμνδα θίλεζεο ππνινγίδεη θαη εθείλε ε θαηεγνξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηεί ζε ζρνιεία πνπ απέρνπλ 15-30 ρηιηφκεηξα, καθξηά απφ 

ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία.    

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο πνπ εθηέζεθαλ παξαπάλσ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ 

ηα ππνθείκελα ιφγσ ησλ έκκεζσλ θαη ησλ άκεζσλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.  

 

8.1.2 Η επίδπαζη ηυν νέυν διοικηηικών μέηπυν ζηην επαγγελμαηική 

εξαζθάλιζη ηυν εκπαιδεςηικών  

χκθσλα κε ηηο λέεο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο ζεσξείηαη δεδνκέλν
149

 φηη ε αθψιπηε 

πξναγσγή απφ ηνλ έλα βαζκφ ζηνλ άιινλ δελ ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ λα αλεβεί 

θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο βαζκφ ζα πξέπεη λα δεηήζεη λα αμηνινγεζεί εζεινληηθά κε 

πνζόζησζε. Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζρπξίδεηαη φηη δε ζα δεηνχζε 

λα αμηνινγεζεί εζεινληηθά γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο.  

Αξρηθά, ηα ππνθείκελα ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη αζαθήο 

σο πξνο ηα θξηηήξηα θαη κεξνιεπηηθή σο πξνο ηελ θξίζε ησλ αμηνινγεηψλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Γεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ρψξαο δελ 

επηηξέπεη κηζζνινγηθέο απμήζεηο
150

 εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ε Διιάδα κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο. Σξίηνο ιφγνο αλαθέξεηαη ν θφβνο ηεο 

ζχλδεζεο ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ απφιπζε κέζσ ηεο 

πνζφζησζεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη εθείλε ε θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ 

έρεη ππνζηεί κεγάιεο κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο, ζπλεπψο δελ ελδηαθέξεηαη λα 

αμηνινγεζεί.  

Φαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο φηη εθείλνη πνπ ζα δεηνχζαλ, ζπλήζσο, λα 

αμηνινγεζνχλ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ κηζζνινγηθά ζηνπο πξψηνπο 

                                                 
149

χκθσλα κε ην λφκν 4024/2011 (ΦΔΚ 226 27/10/2011): «χζηεκα Βαζκνινγηθήο Δμέιημεο» 

(άξζξν 7). (ν.π.) 
150

 Ν. 4024/2011 (ν.π.) άξζξν 7-8 «Γηαδηθαζία πξναγσγήο- πίλαθεο πξναθηέσλ»  
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βαζκνχο – Σ, Δ – γηαηί αθελφο ε κεηαθίλεζή ηνπο ζηνλ επφκελν βαζκφ είλαη πην 

εχθνιε
151

 θαη αθεηέξνπ ε νηθνλνκηθή αχμεζε ελδερνκέλσο λα απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα απηνχο. Παξάιιεια, ζεηηθνί ζηε δηαδηθαζία ηεο εζεινληηθήο 

αμηνιφγεζεο είλαη θαη εθείλνη πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ κηα αλψηεξε ζέζε
152

 

ζηελ εθπαίδεπζε.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πνζόζησζεο εγείξεη ζαθείο αληηδξάζεηο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδεη ηελ πνζφζησζε σο 

παγίδα γηαηί ζεσξεί εθ ησλ πξνηέξσλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ φηη δε ζα πξνάγεηαη 

ζηνλ επφκελν βαζκφ. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ε θεληξηθή δηνίθεζε 

ρξεζηκνπνηεί ην κέηξν ηεο πνζφζησζεο γηα εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαλαγθάζεη θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξακείλνπλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ ή λα αλεβαίλεη θάζε θνξά ζηνλ επφκελν βαζκφ ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ 

αμηνινγνχκελσλ.  

Σα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα ηαπηίδνπλ ηελ πνζφζησζε κε ηελ απφιπζε θαη 

θαίλνληαη λα κελ πείζνληαη απφ ηε ξχζκηζε ηνπ Π.Γ. 152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) 

φπνπ αλαθέξεηαη φηη αλ ν αμηνινγεζείο εθπαηδεπηηθφο θξηζεί σο «ειιηπήο» ζε θάπνην 

θξηηήξην ηφηε ν αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη επηκφξθσζε153 ζε ελδνζρνιηθφ 

επίπεδν.  

Σν κέηξν ησλ πνζνζηψζεσλ απνηειεί αληηκαρφκελν ζεκείν θαη γηα ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο
154

. Δηδηθφηεξα, ε Γ.Ο.Δ
155

 αλαθέξεη ζε επίζεκν θείκελφ ηεο φηη: «νη 

απζαίξεηεο, αληηπαηδαγσγηθέο θαη αληηεπηζηεκνληθέο πνζνζηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην Ν.4024/2011 – λα πξνάγεηαη ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ βαζκφ Δ ζηνλ Γ, 

ην 80% ζηνλ Γ, ην 70% ζηνλ Β θαη ην 30% ζηνλ Α – δείρλνπλ  μεθάζαξα πσο γηα 

                                                 
151

χκθσλα κε ην Ν. 4024/2011 (ν.π.) (άξζξν 7) H πξναγσγή απφ ηνλ: «Δηζαγσγηθφ βαζκφ Σ ζην 

βαζκφ Δ: κέρξη θαη 100% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. Απφ ην βαζκφ Δ ζην βαζκφ Γ: κέρξη θαη 90% 

ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. Απφ ην βαζκφ Γ ζην βαζκφ Γ: κέρξη θαη 80% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. 

Απφ ην βαζκφ Γ ζην βαζκφ Β: κέρξη θαη 70% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. Απφ ην βαζκφ Β ζην βαζκφ 

Α: κέρξη θαη 30% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ»  
152

 Ν. 4024/2011 (ν.π.) άξζξν 10: «Πξνυπνζέζεηο Δπηινγήο ζε Θέζεηο Δπζχλεο»  
153

 χκθσλα κε ην Π.Γ. 152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) «(…) ν αμηνινγεηήο νθείιεη λα πξνηείλεη 

θαηάιιειεο κνξθέο επηκφξθσζεο, ελδνζρνιηθήο θπξίσο θχζεο». Ζ αμηνιφγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην επαλαιακβάλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φρη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο» 

(άξζξν 17, παξάγξαθνο 3). 
154 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 4.3. «Ζ «ζπζίθεηνο» πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ην 1982 έσο ζήκεξα» φπνπ αλαθέξεηαη ε θξηηηθή ηεο ΓΟΔ ζην Π.Γ. 152/2013. 
155

 Γ.Ο.Δ.: «ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ Αμηνιφγεζε» κε αξ. πξση.1869 ζηηο 5-2-2013 

ζην http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=9752  

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=9752
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νηθνλνκηθνχο θαη κφλν ιφγνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαζεισζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ». Σν παξαπάλσ 

πξφηαγκα ηεο Γ.Ο.Δ. ηίζεηαη σο ζέζθαην θαη σο εθ ηνχηνπ ε απφζπξζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ ζεσξείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηάινγν κε 

ηελ θπβέξλεζε. Σν αθαλζψδεο δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο 

κε ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην λνκηθφ πιαίζην 

ηνπ λφκνπ 4024/2011
156

 (ΦΔΚ 226/27-10-2011).  

ην εξψηεκα, φκσο, αλ ε αμηνιόγεζή ηνπο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα 

ζεκαληηθό παξάγνληα παξακνλήο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα ππνθείκελα επηθξάηεζε 

πξνβιεκαηηζκφο. Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θξάηεζαλ κηα νπδέηεξε 

ζηάζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη νη ππφινηπνη δηαηχπσζαλ γεληθφηεηεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε απνθεχγνληαο ζε θάζε πεξίπησζε λα 

κηιήζνπλ πξνζσπηθά.  

Μηα πηζαλή εξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη 

νπζηαζηηθά κέζα απφ ην εξψηεκα ηέζεθε ην δίιεκκα ζην θάζε ππνθείκελν: Άξαγε, ε 

αμηνιφγεζή κνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κείλσ ή λα θχγσ απφ ηελ εξγαζία κνπ; 

Γεδνκέλνπ φηη ε απάληεζε ζε απηφ ην δίιεκκα δελ είλαη εχθνιε γηα θαλέλαλ 

επαγγεικαηία, ηα ππνθείκελα, ίζσο, θξάηεζαλ κηα ακπληηθή ζηάζε θαηαθεχγνληαο ζε 

γεληθφηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε. Παξάιιεια, ηα ππνθείκελα, ίζσο, λα ζπλδχαζαλ ηηο 

πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αμηνιφγεζε κε ηελ 

πνζφζησζε θαη ελδφκπρα λα ζθέθηεθαλ φηη δχλαηαη λα βξεζνχλ ζην θξίζηκν 

πνζνζηφ ηεο πνζφζησζεο πνπ ην έρνπλ ηαπηίζεη, φπσο θάλεθε παξαπάλσ, κε ηελ 

απφιπζε.    

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί, φκσο, κε δηζηάδνληαο θαη κηιψληαο επζέσο αλέθεξαλ φηη 

ε αμηνιφγεζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφιπζή ηνπο. Ο αληίινγνο εθθξάζηεθε 

κέζα απφ κηα αηζηφδνμε νπηηθή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη 

ζα παξακείλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε κε νπνηαδήπνηε αμηνινγηθή δηαδηθαζία γηαηί 

αγαπνχλ πνιχ ηελ εθπαίδεπζε.  

πλεπψο, πξνθχπηεη φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πνζφζησζε απνηειεί έλαλ αγρσηηθφ παξάγνληα γηα ηα 

ππνθείκελα. Ζ πνζφζησζε ζεσξείηαη ηαπηφζεκε κε ηελ απφιπζε γηα απηφ ην ιφγν ε 

                                                 
156

 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο 5.9 «χζηεκα βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ».  
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αμηνιφγεζε ησλ ππνθεηκέλσλ δε ζεσξείηαη σο έλα κέηξν πνπ ζα ηζρπξνπνηήζεη ηε 

ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληηκεησπίδεηαη θνβηθά θαη ζπληείλεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Ίζσο, αλ απνζχξνληαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ην κέηξν ηεο πνζφζησζεο 

– δήηεκα πνπ απαηηεί ε Γ.Ο.Δ. – νη απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηελ αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία λα άιιαδαλ άξδελ.      

ζνλ αθνξά ηε ζύλδεζε ηεο ππεξεζηαθήο αλέιημεο κε ηε κηζζνινγηθή 

εμέιημε, αλ εμαηξεζνχλ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη 

ιεηηνχξγεκα, ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρεηηζκφο.   

Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη βαζηθέο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, 

επηκνξθψλεηαη, πξνρσξάεη ζε αλψηεξεο ζπνπδέο, εθαξκφδεη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο, αλαδεηά θαη πεηξακαηίδεηαη ζε λέεο θαηλνηνκίεο θαη γεληθφηεξα 

εμειίζζεηαη σο επαγγεικαηίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη «επηζηήκνλαο ηεο εθπαίδεπζεο» 

ζπλεπψο ζα πξέπεη λα αληακείβεηαη πιηθά φζν εμειίζζεηαη ε θαξηέξα ηνπ. πσο 

ζπκβαίλεη ζε φια ηα επαγγέικαηα, έηζη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ε 

επαγγεικαηηθή αλέιημε λα ζπλδέεηαη κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε. Ζ πιηθή αληακνηβή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ παξνρή ελφο άλεηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ θαη αθεηέξνπ ηελ απεξίζπαζηε αθνζίσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν.  

Δληχπσζε πξνθαιεί φηη ηα ππνθείκελα δελ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζσπηθή 

αμηνιφγεζε, έζησ θαη ρσξίο πνζφζησζε, σο κέζν πνπ ζα αληάκεηβε φζνπο 

εμειίζζνληαλ επαγγεικαηηθά. Μηα πηζαλή εξκελεία ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ζηελ 

εθπαίδεπζε δελ ππάξρεη θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο ηα ηειεπηαία 32 ρξφληα. χκθσλα 

κε ηελ Αζαλαζνχια – Ρέππα (2005), ε απνπζία ηεο «θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο» σο 

αλαηξνθνδνηηθήο θαη παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε θαη 

ηελ  ηαχηηζε ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο κε απηαξρηθέο θαη ειεγθηηθέο «εθ ησλ άλσ 

θαη έμσ» επηβνιέο (νπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο, 2005: 53).    

 

Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα ζπληείλνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δηδηθφηεξα, νη κεδεληθέο 

πξνζιήςεηο, νη ιίγεο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο, ε θηλεηηθφηεηα, νη ππνβηβαζκνί θαη 

ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νηθνλνκηθέο 
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πεξηθνπέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνρεηξφηεηα, απνζπαζκαηηθφηεηα θαη 

θαηαγγειηηθφηεηα ππνζηεξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί. 

Σα ππνθείκελα επηζεκαίλνπλ φηη θαζεκεξηλά ζηα ζρνιεία θαηαθιχδνληαη απφ 

δηάθνξεο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ελέρνπλ έλαλ επηηαθηηθφ ηφλν, αζθπθηηθά 

ρξνληθά πεξηζψξηα εθηέιεζεο κε ζαθείο απνρξψζεηο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Οη 

αλαθνηλψζεηο πνπ ζηέιλνληαη θαζεκεξηλά ζηα ζρνιεία ελδχνληαη ην καλδχα ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ ηεο Γηνίθεζεο είλαη έθδειε, δεδνκέλεο ηεο 

έιιεηςεο ζηελ εθπαίδεπζε κηαο ππεξθνκκαηηθήο καθξνπξφζεζκεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ λα εγγπάηαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα γηα ηελ επίηεπμε θνηλά απνδεθηψλ 

παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζρνιηάδεηαη αξλεηηθά απφ έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα δεηλά ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο είλαη ε άκεζε ιήςε θάπνηνπ 

κέηξνπ, ρσξίο λα αηηηνινγεζεί ζηνηρεησδψο ε ζθνπηκφηεηά ηνπ, ε εθαξκνγή ηνπ θαη 

χζηεξα απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε απφζπξζή ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ε ππνρξεσηηθή παξακνλή λενδηφξηζησλ ζηελ νξγαληθή ζέζε. Δηδηθφηεξα, ζην λφκν 

3848/2010
157

 (ΦΔΚ 71/19-5-2010) αλαθέξεηαη: «ε πξψηε ηνπνζέηεζε ηνπ 

λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ ρξφλσλ. Ο 

ηξίηνο ρξφλνο ηεο ππεξεζίαο κνξηνδνηείηαη κε ην δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ κνλάδσλ 

κεηάζεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ ππεξεηεί ν λενδηνξηδφκελνο». Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ξχζκηζε μεζήθσζε ζχειια αληηδξάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηαηί ηνπο 

ππνρξέσλε λα παξακείλνπλ γηα ηξία ρξφληα καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία 

αθελφο θαη αθεηέξνπ δηπιαζίαδε ηα κφξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο άξα πξηκνδνηνχζε 

ηνπο λενδηνξηδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε κεηάζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

δηνηθεηηθφ κέηξν αθνχ ηαιαηπψξεζε αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο ηειηθά θαηαξγήζεθε, 

δχν ρξφληα αξγφηεξα, κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 7649/Γ1/18-1-2013
158

 φπνπ 

αλαθέξεηαη ξεηά φηη «(…) απαηηείηαη ππεξεζία ελφο έηνπο ζηελ θαηερφκελε νξγαληθή 
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 Νφκνο 3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010), άξζξν 4 κε ζέκα «Γηνξηζκνί θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ», παξάγξαθνο 4 θαη άξζξν 9, παξάγξαθνη 1-2, άξζξν 30, παξάγξαθνη 

1-2. ην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.8 «Εεηήκαηα απνζπάζεσλ». 
158

 Δγθχθιηνο 7649/Γ1/18-1-2013 κε ζέκα: «Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013» θεθ. Β΄: Θεκειίσζε Γηθαηψκαηνο Μεηάζεζεο, 1. Υξφλνο Τπεξέηεζεο 

Οξγαληθήο γηα Θεκειίσζε Γηθαηψκαηνο Μεηάζεζεο θαη 1.1 Πξνυπφζεζε Τπεξέηεζεο Οξγαληθήο γηα 

έλα (1) έηνο.   
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ζέζε κέρξη 31 Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαζέζεηο» 

ζπλεπψο δφζεθε ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο λενδηφξηζηνπο ηνπ 2012 λα ζεκειηψζνπλ 

δηθαίσκα κεηάζεζεο ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε. 

Παξάιιεια, ε επηβνιή ησλ λέσλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δηνίθεζεο εγείξεη πνιιά 

εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ απφδνζε επζπλψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

αζπδνζία πνπ θπξηαξρνχζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ. ε ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο πνιινί εθπαηδεπηηθνί αλαξσηηνχληαη: «Μα, 

θαιά πψο θηάζακε εδψ; Πνηνο έθαλε απηνχο ηνπο δηνξηζκνχο;» ζε κηα πξνζπάζεηα 

αλαδήηεζεο επζπλψλ. 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη εχινγε δεδνκέλνπ φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε 

θεληξηθή Γηνίθεζε ηθαλνπνηνχζε πξνζιήςεηο ζηε ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο 

κηθξνθνκκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηηο πνιιέο θαη 

αδηθαηνιφγεηεο πξνζιήςεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, γηα παξάδεηγκα 50 δηνξηζκνί 

κφληκσλ γπκλαζηψλ ζηνλ Ατ ηξάηε θαη 40 δηνξηζκνί κφληκσλ θηινιφγσλ ζηε Ρφδν.  

Αλ θαη ππάξρεη ζπλεπζχλε θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

δέρνληαλ λα πξνζιεθζεί ζε κηα πεξηνρή πνπ, ζπλήζσο, δελ ππήξρε αληηθείκελν 

εξγαζίαο, ε κεγαιχηεξε επζχλε βαξχλεη ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα πξνζηαηέςεη ην εζληθφ ζπκθέξνλ.  

Ζ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ έρεη σο ζηφρν λα απνδπλακψζνπλ ηνλ 

ζπλάδειθν θαη λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, ππνζηεξίδνπλ πνιιά ππνθείκελα. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο αλαζθάιεηα, 

άγρνο, απαηζηνδνμία, απνγνήηεπζε, ζιίςε, ζχγρπζε απφ ηελ επηβνιή ησλ λέσλ 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. Αξθεηά ππνθείκελα δειψλνπλ φηη ληψζνπλ αδχλακνη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα γηαηί ληψζνπλ φηη 

ειέγρνληαη θαζεκεξηλά απφ ην αφξαην κάηη ηεο δηνίθεζεο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο παξαπέκπεη ζην Παλνπηηθφλ
159

 

φπνπ νη επηηεξνχκελνη θαζίζηαληαη ζε κηα ζπλεηδεηή θαηάζηαζε κφληκεο νξαηφηεηαο 

δηαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο εμνπζίαο. Ο 

επηηεξνχκελνο αλαγλσξίδεη ηνλ αλεπαιήζεπην ραξαθηήξα ηεο εμνπζίαο, ζχκθσλα κε 

ην Foucault, αθνχ δελ πξέπεη πνηέ λα γλσξίδεη αλ φλησο παξαθνινπζείηαη αιιά 
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πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη κπνξεί θάζε ζηηγκή λα παξαθνινπζείηαη (Foucault, 

2011: 229). 

Ζ θαηαγγειηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη ε πεηζαξρηθή θχξσζε πνπ 

ειινρεχεη ζε θάζε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ σο θφβεηξν θαη σο απεηιή 

γηα ελδερφκελε απφιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

θαζηζηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έξκαηα ηνπ θφβνπ ή ηνπ ηξφκνπ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ ηα ππνθείκελα φηη ε πνιηηεία ζέιεη λα εκπηζηεχεηαη ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ ζε αλζξψπνπο θνβηζκέλνπο, ηξνκνθξαηεκέλνπο πνπ δελ μέξνπλ ηελ επφκελε 

κέξα ηη ζα ηνπο μεκεξψζεη.   

Ζ απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη έθδειε: νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο 

δελ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά ζηελ 

αλαζθάιεηα, ζην άγρνο, ζην θφβν, ζηνλ ηξφκν ηεο απφιπζεο. Σα δηνηθεηηθά κέηξα 

νδεγνχλ ζε κηα δηαδηθαζία απφ-επαγγεικαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ησλ Jeffrey B & Woods P. 

(1996:340) φπνπ ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ δηεμήρζε ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην βξέζεθε φηη ε ηερληθηζηηθή πξνζέγγηζε κηαο επηζεψξεζεο Ofted 

επέδξαζε ελάληηα ζηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγψληαο έλα 

ηξαχκα κεηαμχ ηνπο πνπ δελ απνηεινχζε κηα ζηηγκηαία ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε 

αιιά εξείδνληαλ ζηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ηεο δεθαεηίαο. πγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί βίσζαλ θφβν, αγσλία, ζπκφ, απφγλσζε, θαηάζιηςε, ηαπείλσζε, ζιίςε 

θαη ελνρή. Σα ππνθείκελα επέδεημαλ ζεκάδηα απψιεηαο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο ξφινπ, ζπλαηζζήκαηα αλεπάξθεηαο (inadequacy), κείσζε ηνπ 

θχξνπο (diminution of status), απαλζξσπνπνίεζε (dehumanization) θαη κεησκέλε 

απηνλνκία.  

Με ηελ παξαδνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην 

βίσκα ηεο απφ-επαγγεικαηνπνίεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλάδεη κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα. ηελ έξεπλα ησλ Jeffrey B. & Woods P. (1996:340-341) νη 

επαγγεικαηηθνί ξφινη δελ κπνξνχζαλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο «πξαγκαηηθνχο 

εαπηνχο» (real selves) ηνπο. H απν-επαγγεικαηνπνίεζε απνηεινχζε κία επίζεζε ζηνλ 

εαπηφ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δηαπφηηδαλ νιφθιεξεο ηηο δσέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα δελ εκβάζπλε ζηα απνηειέζκαηα ηεο απφ-

επαγγεικαηνπνίεζεο ζηε δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Αλ θαη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξάλεη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο 

αληίδξαζεο ζηελ επεξρφκελε απφ-επαγγεικαηνπνίεζε, εληνχηνηο, ηε δπλαηφηεηα 

αληίδξαζεο ηε δίλνπλ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Σα ππνθείκελα ζηηο 

ζπλεληεχμεηο αλαθέξνπλ φηη επεηδή ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα δξνπλ σο ζειηά, ε ιχζε 

ζα έιζεη κφλν κέζα απφ ηελ θνηλή ζπζπείξσζε.    

Σα ππνθείκελα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ην επάγγεικά ηνπο απέλαληη ζηηο 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απφ-επαγγεικαηνπνίεζεο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε. Ζ ζπζπείξσζε έξρεηαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα κπνξνχζε λα βησζεί κέζα απφ ην ζπλεξγαηηθφ επαγγεικαηηζκφ. 

Ο Whitty
160

 (2008:42 & 2000:282) ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα 

επαλα-επαγγεικαηνπνίεζεο (re-professionalisation) θαηαζθεπήο ελφο δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ επαγγεικαηηζκνχ, ίζσο, πεξηζζφηεξν θαηάιιεινπ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. 

χκθσλα κε ην Hargreaves, D
161

., (1994) ν «λένο» επαγγεικαηηζκφο είλαη 

πεξηζζφηεξν νκαδηθφο θαη επέιηθηνο. Ζ ζχγρξνλε πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είλαη πψο λα νηθνδνκήζνπλ ηζρπξέο επαγγεικαηηθέο θνηλσλίεο ζηε δηδαζθαιία νη 

νπνίεο λα είλαη απζεληηθέο θαη ζεηηθά ππνζηεξηδφκελεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

ζεκειηψδεηο ζηφρνπο (Hargreaves, 2000:166). 

Οπζηαζηηθά, πξνηείλεηαη κηα αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο κηα 

αθηηβηζηηθή – καρεηηθή ηαπηφηεηα (activist identity) φπσο, ραξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη 

ε Sachs
162

 (2001). Οη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί δξψληαο 

καρεηηθά είλαη αθελφο ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ απηφ-

δηεγήζεσλ θαη αθεηέξνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθήο. Δλεξγψληαο κε 

ζεβαζκφ, ακνηβαηφηεηα θαη ζπλεξγαζία πξνζπαζνχλ λα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ 

αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά. Ζ 

πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο γίλεηαη αηνκηθά θαη 

ζπιινγηθά (Sachs, 2001: 158-159). 

Πξνρσξψληαο παξαπέξα ην ζπλεξγαηηθφ επαγγεικαηηζκφ, νη Whitty
163

 (2008 & 

2000 ) & Apple (1996) θάλνπλ ιφγν γηα ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο κε ζπλέπεηα ηελ 
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επαγγεικαηηθή αλέιημή ηνπο (Whitty, 2008:41). O ζπλεξγαηηθφο επαγγεικαηηζκφο 

πξνζθέξεη λέεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη παξάιιεια 

αλαγλσξίδεη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί 

θαη λα δηαδνζεί δηαθνξεηηθά ζε ζπλεξγαηηθά πιαίζηα. 

 

8.1.3. Οι επιπηώζειρ ηυν διοικηηικών μέηπυν ζηο εκπαιδεςηικό έπγο 

ην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ζην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη πξνζπαζνχλ λα 

θάλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε ρσξίο εθπηψζεηο αληιψληαο δχλακε απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπο, άιινη ζεσξνχλ φηη έλαο ηξφπνο άκπλαο είλαη λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ 

ηνπο εαπηφ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη θάπνηνη άιινη ιεηηνπξγψληαο σο 

επαγγεικαηίεο απνζπλδένπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε ην κηζζφ ηνπο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, φκσο, ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ άκεζεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ηελ 

δηνίθεζεο φπσο:  

α) θαζπζηέξεζε ηεο απφζπαζή ηνπο,  

β) κεηάζεζε ζε ηφπν καθξηλφ απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, 

γ) θηλεηηθφηεηα ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρνιεία,  

δ) εηζαγσγή ππνρξεσηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαηλνηνκηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαη  

ε) αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ηάμε απφ ηνπο ππνβηβαζκνχο, 

ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα ππνθείκελα επηκέλνπλ φηη ηα λέα κέηξα ηεο 

δηνίθεζεο ηνπο δεκηνπξγνχλ αλαζηάησζε, θφβν θαη αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ.  

Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ σο αξρηθή ζπλέπεηα λα κεηαθέξεηαη 

απαηζηνδνμία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα άζρεκν 

εξγαζηαθφ θιίκα θαη θαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

ζν αξλεηηθά θνξηηζκέλνο θαη αλ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, φκσο, σο επαγγεικαηίαο 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα κελ ην κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηνπ. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ ηάμε ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο  
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εζνπνηνί απνθξχπηνληαο θάζε ζηελαρψξηα απφ ηνπο καζεηέο θαη αληηκεησπίδνληάο 

ηνπο κε ρακφγειν. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έγθεηηαη ζην φηη εξγάδεηαη κε 

ην πην επαίζζεην ηκήκα ηεο θνηλσλίαο, ζπλεπψο είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη πάληα 

ρακνγειαζηφο, ραξνχκελνο θαη πάληα πξφζπκνο γηα ηα παηδηά. ηελ ηάμε ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ θιίκα θαη λα θαιιηεξγνχληαη πςειέο πξνζδνθίεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζπληείλεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα εκπλέεη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θαιχηεξσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηα παηδηά.   

Γεχηεξε ζπλέπεηα ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί είλαη λα εμαλαγθάδεη πνιχπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε νηθεηνζειή απνρψξεζε. Ζ θφξηηζε θαη ν παληθφο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηα κέηξα ηεο δηνίθεζεο νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε παξαίηεζε. Έλα καδηθφ 

θίλεκα έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ 27, 28, 30 ρξφληα ππεξεζίαο ηξέπνληαη ζε 

«θπγή», ζπεχδνπλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζε κηα αλέιπηδε πξνζπάζεηα κήπσο θαη 

θαηαθέξνπλ λα εηζπξάμνπλ ρξήκαηα απφ ην εθάπαμ ή εμαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα ζηελ ζχληαμε.  

Ζ ηάζε ηεο πξφσξεο απνρψξεζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο (Cooper & Kelly 1993, Βrimblecombe et al. 1996) πνπ θάλνπλ αλαθνξά νη 

Morley & Rasool. Δηδηθφηεξα, νη Morley & Rasool (2000: 174) κηιψληαο γηα ηε 

ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (school effectiveness) ζε έλα πιαίζην δηαρεηξηζκνχ 

(managerialism) ηεο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνπλ φηη έρεη απμεζεί ην άγρνο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη παξαηεξείηαη έληνλε ηάζε πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ.   

Σν θαηλφκελν απηφ ζηεξεί απφ ηελ εθπαίδεπζε ηελ εκπεηξία θαη απηφ θαίλεηαη 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ, ζπλήζσο, θπξηαξρνχζε έλα δεκηνπξγηθφ «αιηζβεξίζη» 

κεηαμχ έκπεηξσλ θαη άπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ. Αο αλαινγηζηνχκε νη λεφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί πφζεο θνξέο θαηαθχγακε ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε εκπεηξία 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ζπκβνπιεπηνχκε γηα θάπνηα δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδακε ζηελ 

ηάμε καο. Αο ζθεθηνχκε πφζεο θνξέο βξήθακε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδακε γηαηί ην «είδακε» απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή, φπσο καο 

ζπκβνχιεςαλ ζπλάδειθνη κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο απφ εκάο. Σν θελφ 

εκπεηξίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ίζσο, λα κελ έρεη δηαθαλεί άκεζα αιιά εθθξάδεηαη 

ε πξνζσπηθή άπνςε φηη ζα γίλεη νξαηφ ηα επφκελα ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε.   



 291 

Δχινγα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαζίζηαηαη φιν θαη πην δχζθνιεο.  

κσο, νη εθπαηδεπηηθνί ελζθήπηνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εξγαζία ηνπο θαη 

δειψλνπλ φηη αλαδηακνξθώλνπλ ή δηαθνξνπνηνύλ ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν 

εκπινπηίδνληαο ην κε εθπαηδεπηηθά, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, λέεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, ιίγα ππνθείκελα δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ 

πξνβεί ζε θακία αιιαγή θαη επηκέλνπλ λα είλαη απφιπηα ηππηθνί κε ηηο αξρέο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ρσξίο λα επηζπκνχλ λα 

αλαιάβνπλ θακία θαηλνηνκία ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ, ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ηε δηδαζθαιία ηνπο εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο ηεο 

επηθείκελεο αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζίγνπξνη γηα ηηο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Χο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, ηα ππνθείκελα ζεσξνχλ 

ηελ επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ – ζηε ρξήζε λέσλ ινγηζκηθψλ θαη δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα – αιιά θπξίσο ηελ επηζπκία ηνπο λα βειηηψλνληαη θαη λα εμειίζζνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχγρξνλνη επαγγεικαηίεο εθαξκφδνληαο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο.   

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ έξεπλα φηη ε επαγγεικαηηθφηεηα θαη ε επζπλεηδεζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ αλαζηέιιεηαη απφ ηα κέηξα ηεο δηνίθεζεο. Αλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμαζθάιηζε, εληνχηνηο θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαζεκεξηλά 

ληψζνπλ ειεχζεξνη θαη πξνζπαζνχλ λα απηνβειηηψλνληαη ζην κέηξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. Κάπνηνο εθπαηδεπηηθφο επηκνξθψλεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

εηζάγεη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ελψ άιινο δεκηνπξγεί 

ςεθηαθή ηάμε. Αλ θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ζπλήζσο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

λνχκεξα, φκσο, ζηελ παξνχζα ζηηγκή αλαθέξεηαη φηη απφ ηα 19 ππνθείκελα ηνπ 

δείγκαηνο ηα 14 ππνθείκελα δειψλνπλ φηη έρνπλ αλακνξθψζεη ξηδηθά ηε δηδαζθαιία 

ηνπο νη 9 ιφγσ ηεο επηζπκίαο ηνπο λα είλαη επίθαηξνη θαη νη 3 ιφγσ ηεο επηκφξθσζήο 

ηνπο.  
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πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη εθπαηδεπηηθνί εμειίζζνληαη κέζα ζην 

επάγγεικα ηνπο ηα πιαίζηα ηνπ «λένπ» επαγγεικαηηζκνχ, ν επαγγεικαηηζκφο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηψλ (teacher 

development). H εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα νξηζηεί: «σο δάζθαινη πνπ 

καζαίλνπλ», ζχκθσλα κε ηνπο Bell & Gilbert (1994: 493). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ζηελ ηάμε ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα είλαη δεθηηθνί ζηηο αιιαγέο. Ζ εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη δχν κνξθέο. Ζ κία είλαη ε εηζαγσγή λέσλ ζεσξεηηθψλ ηδεψλ 

θαη λέσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ε δεχηεξε είλαη ε δνθηκή, ε αμηνιφγεζε θαη ε 

πξαθηηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ηδεψλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

κίαο εθηεηακέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζε κία ζπιινγηθή θαηάζηαζε φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δέρνληαη ππνζηήξημε θαη επνηθνδνκεηηθή 

θξηηηθή θαη φπνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέπηνληαη θξηηηθά. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξνβιεκαηηθή ε πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη αιιειέλδεηεο (Bell & Gilbert, 1994: 494). 

Ζ Evans (2002: 130-131) απφ ηελ άιιε – επεξεαζκέλε απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ 

Hoyle (1975) ζε επαγγεικαηηζκφ θαη επαγγεικαηηθφηεηα – εξκελεχεη ηελ εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ «σο κία δηαδηθαζία ζε ζπλερή εμέιημε». Ζ εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ππνθεηκεληθή ή αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία ή ζπλδπαζκφο 

απηψλ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία δηαδηθαζία εζσηεξίθεπζεο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ή κπνξεί λα είλαη κία εμσηεξηθά εθαξκνδφκελε δηαδηθαζία πνπ 

απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο αιιά επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  

χκθσλα κε ηελ Evans (2002:131) ε εξκελεία ηεο αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη ηε ζέζε ηνπ επαγγέικαηνο ζπλνιηθά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επαγγέικαηνο κε πηπρίν θαη ηνλίδεηαη φηη κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (teacher development) νξίδεηαη σο κηα 

δηαδηθαζία (process) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επαγγεικαηηθφηεηα θαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εληζρχεηαη. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή ε επαγγεικαηηθή εμέιημε εθηείλεηαη απφ έλα αηνκηθφ ζε 

έλα επαγγεικαηηθφ επίπεδν (Evans, 2008:30).  

Χο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζδηνξίδνληαη ε 

ιεηηνπξγηθή (functional) θαη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή (attitudinal) εμέιημε. H 
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ζπκπεξηθνξηζηηθή εμέιημε νξηνζεηείηαη σο κηα δηαδηθαζία φπνπ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

αηφκσλ πξνο ην έξγν ηνπο ηξνπνπνηνχληαη θαη σο ιεηηνπξγηθή εμέιημε ε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επίδνζε ησλ αηφκσλ ζεσξείηαη φηη βειηηψλεηαη (Evans, 

2002: 131 & 2008:31). 

Απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημε, 

εξγάδνληαη ιηγφηεξν απφ 20 ρξφληα ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ 

πάλσ απφ 20 ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα πηζαλή εξκελεία ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη 

νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιάβεη έλα βαζηθφ θχθιν ζπνπδψλ ζε ΠΣΓΔ άξα 

έρνπλ θαηαξηηζηεί πάλσ ζηηο λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζπλεπψο πνιχ επθνιφηεξα, 

ίζσο, πεηξακαηίδνληαη ζε ζρέζε κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ιάβεη δηαθνξεηηθή 

αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ληψζνπλ πην αζθαιείο αθνινπζψληαο πηζηά ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Οη Woods P. & Jeffrey B. (2002: 105) ππνζηεξίδνπλ φηη νη λέεο απην-ηαπηφηεηεο 

(self-identities) ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν επκεηάβιεηεο (volatile) 

απφ ηηο παιηέο. πλεπψο νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη 

επθνιφηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθφηεξα ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα κέζα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κε ζηαζεξά παγησκέλεο ηαπηφηεηεο.       

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ζηα πιαίζηα ηεο αληίιεςεο λα είλαη ζχγρξνλνη 

επαγγεικαηίεο, απαληνχλ κε δεκηνπξγηθό νξγαζκό. ρεδφλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, εμαίξεζε απνηεινχλ εθείλεο πνπ δελ έρνπλ ζηνηρεηψδε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαηά ηε δηδαθηηθή 

πξάμε. ε πνιιέο εθπαηδεπηηθέο ηάμεηο, φπνπ ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή γίλεηαη 

ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ελψ αλαθέξεηαη θαη ε πεξίπησζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

έρεη ςεθηαθή ηάμε.  

Παξάιιεια, ε επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη εθπνλεί 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθά, πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, θαη άιια 

θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα όπσο δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ θαη εθεκεξίδαο. Πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο φηη εθπνλνχλ παξάιιεια δχν θαη 

ηξία δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ ηάμε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 
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ρξνληάο. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα 

ηελ εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ, επηπιένλ εθείλεο πνπ απαηηείηαη θαζεκεξηλά γηα 

ηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη φια ηα πξνγξάκκαηα 

αλαιακβάλνληαη εζεινληηθά, γίλεηαη θαηαλνεηφ πφζν επζπλείδεηα θαη απαηηεηηθά 

εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα βηψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο έλαο ηξφπνο 

αληίδξαζεο ζηελ απαηζηφδνμε θαηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί ζηα ζρνιεία. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα απαληνχλ ζηελ πξνσζνχκελε απφ-επαγγεικαηνπνίεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ελζπλείδεηα κε ζνβαξφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ. Αληίζεηα ζηελ 

θαηήθεηα ηεο πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

δηνίθεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο, γίλνληαη νη ίδηνη πξσηαγσληζηέο θαη εηζάγνπλ ηελ θαηλνηνκία ζε ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί 

ελζπλείδεηε επηινγή κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ.      

 

8.1.4. Η ζςμβολή ηυν διοικηηικών μέηπυν ζηην επαγγελμαηοποίηζη ή ηην από-

επαγγελμαηοποίηζη ηυν εκπαιδεςηικών. 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνθχπηεη, φηη νη ζύγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο 

επηθέξνπλ αλαηξνπέο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ επηθξαηνχζα 

ηάζε δειψλεη φηη ε αλαηξνπή πξνέξρεηαη:  

α) εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ, 

β) ιφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο κεηαθίλεζεο καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία ζε 

πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ δφζεθε κεηάζεζε ή απφζπαζε,  

γ) εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ην ζρνιείν,  

δ) ιφγσ ηεο άζθεζεο ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη αλαζθάιεηαο ησλ κέηξσλ ηεο 

δηνίθεζεο. Κάπνηνη δάζθαινη δειψλνπλ φηη κπξνζηά ζε απηήλ ηελ ιαίιαπα 

πξνζπαζνχλ λα ζσξαθίζνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο ζψθν κε κεηαθέξνληαο ην άγρνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλαζθάιεηα ζην ζπίηη. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δχζθνιε πξνζπάζεηα πνπ επηδηψθεηαη θαζεκεξηλά αιιά δελ επηηπγράλεηαη πάληα. 
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Παξάιιεια, ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί θάπνην 

κέηξν ηεο δηνίθεζεο αιιά δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο. Απφ ηα απνγξαθηθά δειηία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνθεηκέλσλ πξνθχπηεη φηη 

ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη έρνπλ αξθεηά ρξφληα 

ππεξεζίαο – πάλσ απφ 20 – ζηελ εθπαίδεπζε, ζπλεπψο νη κηζζνινγηθέο ηνπο 

απνιαβέο δελ έρνπλ ππνζηεί κεγάιεο κεηψζεηο.  

Δμεηδηθεχνληαο θαη ηεξαξρώληαο θαηά ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο ηα κέηξα εθείλα 

ηεο δηνίθεζεο πνπ αλαηξέπνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ νηθνγελεηαθό πξνγξακκαηηζκό, 

ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα ηνπνζεηνχλ θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο πξψηνλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα γηαηί θαηαζηξέθεη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηζηφ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ κηθξά παηδηά. Ζ θηλεηηθφηεηα ζεσξείηαη ζεκαληηθή, ίζσο, γηαηί αθνξά 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ δπλεηηθά ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε ιφγσ έθηαθησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ελψ πξηλ ιίγα ρξφληα 

δηαηεξνχζαλ κηα «αζθαιή» επαγγεικαηηθή ζέζε.  

Χο δεχηεξνο παξάγνληαο αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ηνπνζεηνχληαη νη ιηγνζηέο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο απφ λνκφ ζε λνκφ, ίζσο, γηαηί 

αθνξνχλ κηα κηθξή αξηζκεηηθά θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ έγθεηηαη ζην 

απνηέιεζκα πνπ επηθέξνπλ: ηελ αλαηξνπή ηνπ ηζηνχ ηεο νηθνγέλεηαο. Αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ βηψζεη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα, εληνχηνηο νη 

δξακαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ηα ηεξαξρνχλ σο ηα πην 

δπζκελή.   

Σξίηνο παξάγνληαο αλαηξνπήο ζεσξνχληαη νη νηθνλνκηθέο κεηψζεηο θαη ηειεπηαία 

έξρεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ίζσο, επεηδή αθφκα απνηειεί έλα «ζρέδην 

επί ράξηνπ». Ζ αμηνιφγεζή ηνπο θαίλεηαη λα κελ απαζρνιεί άκεζα ηα ππνθείκελα ή 

λα ζεσξνχλ φηη δελ ζα επηθέξεη ηφζν κεγάιε αλαηξνπή ζηελ νηθνγέλεηα φζν νη 

αξρηθνί παξάγνληεο.      

Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα απηελέξγεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ 

φηη θαζίζηαηαη πεξηνξηζηηθή εμαηηίαο ηεο αζθπθηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη απφ ην 
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Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε δηδαθηηθή πξάμε. Ο Μαπξνγηψξγνο (1985)
164

 

θάλεη ιφγν γηα «αφξαην επηζεσξεηή» πξνζπαζψληαο λα νλνκαηίζεη ηνλ αζφξπβν 

κεραληζκφ ειέγρνπ ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ. Ζ πνιηηηθή ειέγρνπ ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ – κέζνδνο δηδαζθαιίαο, 

αθξηβήο πνξεία καζήκαηνο, ζαθείο νδεγίεο – ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ην σξνιφγην 

πξφγξακκα, ηε δηδαθηέα χιε θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Ζ πνιηηηθή ηεο πνιηηείαο γηα ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαη ρξήζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζπγθεληξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα απφ 

ηε κηα ηελ απφ-επαγγεικαηνπνίεζε (deprofessionalisation) θαη ηελ απνδφκεζε ησλ 

δεμηνηήησλ (de-skilling) ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves, 1994: 424). Απφ ηελ άιιε, 

ηα απζηεξά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

επίδνζεο (κέζα απφ ζηφρνπο, πξφηππα θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη 

απνδνηηθφηεηαο) (Hargreaves, 2000: 169) φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ 

πξνσζνχκελε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ πεξηνξίζεη ην εχξνο θαη ηελ 

απηνλνκία ηεο θξίζεο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Αληίζεηα, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο φηη θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε πξνζπαζνχλ λα δξνπλ ειεχζεξα θαη λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο 

εαπηφ απεξίζπαζηα. πλεπψο, ηα ππνθείκελα πξνζπαζνχλ λα αληηζηέθνληαη ζηα 

θνβηθά ζχλδξνκα θαη ζηε κέγγελε ηνπ αζθπθηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο 

δειψλνληαο φηη πξνζπαζνχλ απεξίζπαζηα λα εθηεινχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν 

ζηελ ηάμε, θαζεκεξηλά.    

Ζ έκπξαθηε θαηνρχξσζε ηεο απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φκσο, απνηειεί 

έλα δηαθχβεπκα πνπ ελδερνκέλσο ζα έπξεπε λα είρε δηεθδηθεζεί λσξίηεξα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε πην ζπιινγηθή βάζε. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαηαδεηθλχεηαη φηη 

πξαθηηθέο φπσο: επηινγή απφ ιίζηα ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα νπνηνδήπνηε δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν, ςεθηαθφ πιηθφ ζε απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ, εθπαηδεπηηθφ 

ειεθηξνληθφ θαη έληππν portfolio απνηεινχλ κέηξα πνπ ζα έπξεπε λα είραλ 

θαηαθηεζεί ζε πξνεγνχκελεο επνρέο.  

                                                 
164

 Δπίζεο, πνιιέο θνξέο νη γνλείο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

είηε ζπγθξίλνληαο κε άιιεο ηάμεηο είηε πηέδνληαο αζθπθηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε παξαδνζηαθέο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο (Μελδψλεο, Μαξηνιήο & Γαιάλεο, 2002 νπ. αλαθ. ζην Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 

2002:. 187-212). 
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Άιινο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά πεξηνξηζηηθή ηελ απηελέξγεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζην ζρνιείν, ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα.  

πγθεθξηκέλα, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε δηνξγάλσζε κίαο εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο
165

 ζε επίπεδν γξαθεηνθξαηηθφ απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

απαηηνχζε έλα ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ελφο δεθαπελζήκεξνπ, φκσο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ρξνληάο ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηεί πάλσ 

απφ έλα κήλα. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε έγθξηζε δεηνχληαλ θαη δίλνληαλ απφ ην 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε έγθξηζε δεηείηαη απφ ην Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο θαη ην ρνιηθφ χκβνπιν.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ρξνληάο γηα ηελ είζνδν νπνηνπδήπνηε εμσζρνιηθνχ 

«ηξίηνπ»
166

 πξνζψπνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα αθνινπζείηαη κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία 

αθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ινγνδνζία θαη έγγξαθε άδεηα απφ ην Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο, ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή.  

Υαξαθηεξηζηηθά, αξθεηά ππνθείκελα αλαθέξνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα θαιέζεη έλαλ παππνχ ζηελ ηάμε ηνπ γηα λα πεη έλα 

παξακχζη ζα πξέπεη λα θάλεη νιφθιεξε δηαδηθαζία δεηψληαο έγθξηζε απφ ην 

ζχκβνπιν, ηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή ηνλ δηεπζπληή ηεο πξσηνβάζκηαο θαη φιν 

απηφ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά. κσο, ην γατηαλάθη ησλ εγθξίζεσλ δηαξθεί αξθεηέο 

εκέξεο κε απνηέιεζκα αλ θαη φηαλ εγθξηζεί ε αίηεζε, ε δηδαθηηθή ελφηεηα λα έρεη 

νινθιεξσζεί θαη λα κελ ζπληξέρνπλ νη παηδαγσγηθνί ιφγνη πνπ ίζρπαλ, δεδνκέλνπ 

φηη ζηε δηδαθηηθή θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη επίθαηξα, 

δηαθνξεηηθά είλαη αλνχζηεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηνξγάλσζε κηαο εκεξήζηαο δηδαθηηθήο εθδξνκήο ή κηαο 

δηδαθηηθήο επίζθεςεο ή κηαο επίζθεςεο ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

απαηηεί πιένλ κηα ρξνλνβφξα, δαηδαιψδε πξνεηνηκαζία θαη έλαλ ελδειερή 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί απνγνήηεπζε θαη εγθαηάιεηςε ηεο 

πξνζπάζεηαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

                                                 
165

 Δγθχθιηνο Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 (ΦΔΚ 954/7-9-1998) & Π.Γ. 201/1998 (ΦΔΚ 161/13-7-

1998) ζην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.11. «Γηνξγάλσζε δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ θαη εκεξήζησλ 

εθδξνκψλ». 
166

 Δγθχθιηνη Γ2/49181166/18-05-2005 & 144456/Γ2/20-12-2005 & 8700/4-11-2013 ζην Θεσξεηηθφ 

κέξνο: Κεθάιαην 5.12 «Δίζνδνο ηξίησλ αηφκσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα». 
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Ο πεξηνξηζκφο ηεο απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηηίζεηαη ζηηο εμαγγειίεο 

ηεο πνιηηείαο
167

 γηα «ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία 

αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιείνπ, κε πξσηνβνπιίεο απηελέξγεηαο θαη θίλεηξα θαηλνηνκίαο, κε 

ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ πςειή απνζηνιή ηνπ θαη κε 

αληίζηνηρν πςειφ θχξνο, ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη ακνηβή».  

Ίζσο, ν πεξηνξηζκφο ηεο απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληηηίζεηαη ζε ζρέζε 

κε ηελ ειεπζεξία πνπ ληψζνπλ νη δάζθαινη ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπο έξγνπ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα). Σα 

ππνθείκελα σο ζχγρξνλνη επαγγεικαηίεο πεηξακαηίδνληαη, εθαξκφδνπλ, ηξνπνπνηνχλ, 

δέρνληαη ή απνξξίπηνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη θαηλνηνκίεο ζε κηα πξνζπάζεηα 

απηνβειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο ειεπζεξίαο πνπ ηνπο 

παξέρεη ε δηνίθεζε. κσο, ληψζνπλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο λα αθξσηεξηάδεηαη, φηαλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ 

παηδαγσγηθνί ζηφρνη, ζέινπλ λα δηνξγαλψζνπλ ηελ επίζθεςε ελφο νκηιεηή ή κηαο 

εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο θαη ζθνληάθηνπλ ζε ρξνλνβφξεο δηνηθεηηθέο αληημνφηεηεο 

ελψ παιηφηεξα αθνινπζνχληαλ κηα ηππηθή γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία.         

Ο ζπλήζεο εθθιεζηαζκφο πξηλ ηηο ζεκαληηθέο ενξηέο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο, γηα 

παξάδεηγκα, πνπ απνηειεί θνηλή πξαθηηθή γηα φια ηα ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ηεο δηνξγάλσζεο κηαο 

δηδαθηηθήο επίζθεςεο ιακβάλνληαο έγθξηζε απφ ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, ελψ 

κέρξη θαη πέξζη ε άδεηα δίλνληαλ ηειεθσληθά. πλεπψο, είλαη λα αλαξσηηέηαη θαλείο 

πφζν απηφλνκα ιεηηνπξγνχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο, ζηηο κέξεο καο.     

Ζ αληηθαηηθφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη έληνλε αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν 

δηεπζπληήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη αξλεηηθά έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε 

απνηέιεζκα ν αμηνινγνχκελνο λα κελ ιάβεη κηζζνινγηθή αχμεζε αιιά δελ έρεη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε
168

 λα δψζεη ηελ άδεηα, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα γηαηξφ λα εηζέιζεη ζην 

ζρνιείν θαη λα κηιήζεη ζηα παηδηά ηεο Σ΄ ηάμεο γηα ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ζηα 

πιαίζηα ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ» ή λα 

εγθξίλεη ηελ επίζθεςε κηαο γηαγηάο ζην ζρνιείν γηα λα δνπλ ηα παηδηά πψο δπκψλεηαη 
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 ΤΠΔΠΘ: «Νέν ρνιείν: Πξψηα ν καζεηήο» Μέξνο Α: Απφ ην ήκεξα…ζην Νέν ρνιείν κε πξψηα 

ην καζεηή: 5.  
168

 Πξβι. ηηο εγθπθιίνπο 49181/Γ2/18-5-2005 & 8700/4-11-2013 γηα «Δίζνδν ηξίησλ ζην ζρνιείν» θαη 

ΦΔΚ 954/7-11-1998 & ΦΔΚ 161/13-7-1998 γηα «Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο & Ζκεξήζηεο εθδξνκέο» 

(ν.π.).    
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ην ςσκί παξαδνζηαθά ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο «Μειέηεο Πεξηβάιινληνο». Ζ 

δαηδαιψδεο γξαθεηνθξαηία πνιιέο θνξέο θαζηζηά αζθπθηηθή, αλ φρη θαηαζηαιηηθή, 

ηελ απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απνγνεηεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο.      

Σα ππνθείκελα, φκσο, πξνηείλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ 

λα πινπνηνχλ ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη λα δηαθπιάηηνπλ ηελ απηελέξγεηα ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηελ αηζηφδνμε 

πξννπηηθή γηαηί θαίλεηαη φηη θαηά ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα αξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί αςεθνχλ ηνλ έιεγρν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ δξνπλ ρσξίο θφβν θαη απεξίζπαζηα.  

Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα νδεγνχλ ζηελ απφ-επαγγεικαηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηελ αλαηξνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. εκαληηθνί αξσγνί είλαη ε ειεγθηηθή πνιηηηθή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ε 

δαηδαιψδεο γξαθεηνθξαηία. Οη εθπαηδεπηηθνί, φκσο, ζηελ επηρεηξνχκελε απφ-

επαγγεικαηνπνίεζε θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζαξξαιέα πξνζπαζψληαο λα κελ 

πηννχληαη θαη λα δηαθπιάζζνπλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο, ζηα επηηξεπφκελα ζηελά 

δηνηθεηηθά πιαίζηα – θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ.      

 

8.1.5. Η ζςμβολή ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν εκπαιδεςηικών ζηην καλύηεπη 

οπγάνυζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιόγεζε παξέκεηλε ζε 

ζεζκηθή αρξεζία εμαηηίαο ηεο ζπλεπζύλεο ζπλδηθαιηζκνύ θαη Τπνπξγείνπ. πσο 

έρεη αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζην ζεσξεηηθφ κέξνο,
169

 ηα ηειεπηαία 32 ρξφληα, 

ςεθίζηεθαλ αξθεηά λνκνζεηήκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ πνηέ δελ εθαξκφζηεθαλ θαζηζηψληαο ηελ αμηνιφγεζε αλελεξγή. 

Σν Τπνπξγείν δίζηαδε θάζε θνξά λα αλαιάβεη ην πνιηηηθφ θφζηνο θαη ν 

ζπλδηθαιηζκφο αξλνχληαλ θάζε πξφηαζε αμηνιφγεζεο πξνθεξχζζνληαο απεξγίεο. 

Πνιιά ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο κηινχλ, ραξαθηεξηζηηθά, γηα δηαπινθή θαη 

ιεηηνπξγία σο ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ.  
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 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 4.3. «Ζ «ζπζίθεηνο πνξεία» ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ην 1982 έσο ζήκεξα». 
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Τπνζηεξίδεηαη ν αληίινγνο, φηη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ήηαλ έληνλα ηα 

πνιηηηθά πάζε θαη ν θνκκαηηζκφο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ 

αμηνινγεηή – θξάηνο, ζπλεπψο ν ζπλδηθαιηζκφο ιεηηνχξγεζε κε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζεη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

κσο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ν ζπλδηθαιηζκφο θέξεη ην 

κεγαιχηεξν βάξνο ηεο επζχλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα. Ζ επζχλε εξείδεηαη ζηελ απνπζία κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο αμηνιφγεζεο πξνο ηελ θπβέξλεζε κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα, «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ», απνδεθηή απφ ηελ επξχηεξε βάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη κε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ θπβέξλεζε, 

ίζσο, λα είρε γίλεη απνδεθηή κηα αμηνιφγεζε πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ην εθπαηδεπηηθφ 

ζψκα θαη ζα πεηχραηλε λα γίλνπλ θαιχηεξα ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθνί. Ζ 

απηναμηνιφγεζε, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα είρε πξνηαζεί, λα είρε γίλεη δεθηή 

θαη λα είρε πινπνηεζεί επίζεκα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε.  

Ο αθνξηζκφο θαη ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ηνπ «φρη ζε φια» ησλ ζπλδηθαιηζηψλ 

νδήγεζε ηελ θνηλσλία λα ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνχλ ηελ αμηνιφγεζε. 

ε απηφ ζπλέηεηλαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ άθελαλ ζθφπηκα λα αησξείηαη 

ε αίζζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξλεηηθνί σο πξνο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη 

επηζπκνχλ ηηο πξνλνκηαθέο δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνχ, κε απνηέιεζκα ζηελ θνηλσλία 

λα πιαλάηαη κηα θαρππνςία πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   

Ο κχζνο ηνπ αζχδνηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη θαιιηεξγεζεί ζηελ θνηλσλία κε 

απνηέιεζκα λα εκπεδσζεί ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε, ζε θάπνην βαζκφ. κσο, νη 

παξαπάλσ αληηιήςεηο είλαη απζαίξεηεο γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί ειέγρνληαη, φπσο φινη 

νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, απφ ηνλ Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα. Σν εθπαηδεπηηθφ ζψκα 

ππάγεηαη αθελφο ζηηο απζηεξέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4093/2012
170

 (ΦΔΚ 222/12-11-

2012) κε ζέκα: «Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο» θαη 

αθεηέξνπ ζην Νφκν 4057/2012
171

 (ΦΔΚ 54/14-3-2012) κε ζέκα: «Πεηζαξρηθφ Γίθαην 
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Νφκνο 4093/2012 (ΦΔΚ 222/12-11-2012) κε ζέκα: «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 − Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016» φπνπ αλαθέξνληαη νη 

κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο θαη απζηεξέο ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο.   
171

 Νφκνο 4057/2012 (ΦΔΚ 54/14-3-2012) κε ζέκα: «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 
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Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ». πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ειέγρνληαη δηνηθεηηθά, είλαη ππφινγνη ζε ηπρφλ απζαηξεζίεο θαη δηψθνληαη πνηληθά  

ε απηή ηελ πξαθηηθή ηεο απφ-επαγγεικαηνπνίεζεο πνπ επηρεηξείηαη, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ην επάγγεικά ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ιφγνπο ινηδνξίαο, θαηεγνξίαο θαη 

ληξνπήο πνπ πνιιέο θνξέο εθπνξεχνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηα νπνία έρνπλ 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο πίζηεο θαη ππφιεςεο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ εξγαζία ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δεκφζηα 

ππφιεςε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα κέζα ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπλ ηα 

επηηεχγκαηα ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Hargreaves, 2000: 169). 

Ο Scheff (1994) ππνζηεξίδεη φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ζε έλα πλεχκα απνινγίαο 

θαη εμαγληζκνχ γηα πξάμεηο ινηδνξίαο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαηά ην παξειζφλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπο. Πξαθηηθά, νη θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαγλσξίζνπλ δεκφζηα φηη αθελφο έρνπλ απνδπλακψζεη ελεξγά ηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε παξέρνληαο αλεπαξθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη αθεηέξνπ έρνπλ 

εθαξκφζεη κεηαξξπζκίζεηο κε πνιχ ιαλζαζκέλν ηξφπν πνπ πνιιέο θνξέο έρνπλ 

θαηαζηξέςεη παξά βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (νπ. 

αλαθ. ζην Hargreaves, 2000: 170).  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί κία πεηζηηθή δεκφζηα εμήγεζε ζρεηηθά κε ην 

γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα ζπλεξγαζία κέζα ζηε ζρνιηθή εκέξα. 

Απαηηείηαη ρξφλνο γηα ζρεδηαζκφ θαη πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο, γηα 

βαζκνιφγεζε θαη γηα ζπλαληήζεηο κε γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δελ αζθεί κφλν ην δηδαθηηθφ ηνπ σξάξην αιιά είλαη επηθνξηηζκέλνο 

θαη κε ην δηνηθεηηθφ σξάξην. Γεληθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα 

δηνξζψλνπλ ηηο παξεμεγήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ θνηλσλία (Hargreaves, 

2000:171).  

Οη εθπαηδεπηηθνί σο επαγγεικαηίεο δξψληαο απηναλαθνξηθά έρνπλ κεγάιε επζχλε 

γηα ην επάγγεικά ηνπο. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ράζεθε ην πιενλέθηεκα ηεο 

αληηπξφηαζεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην ζρνιείν θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ σο πεδίν παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα 
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δηακνξθσζεί ζπιινγηθά κηα εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

κε πξνγξακκαηηζκφ θαη εηήζην απνινγηζκφ (Μαπξνγηψξγνο, 2002).
172

 

O εθπαηδεπηηθφο θιάδνο, θαίλεηαη, λα κελ αληηιακβάλεηαη ηε ρακέλε επθαηξία 

θαηά ην παξειζφλ, ελψ ζήκεξα θαζίζηαηαη νπηνπηθφ. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαηξεκέλνη ζε 

κηζζνινγηθέο ππνθαηεγνξίεο: σξνκίζζηνη, αλαπιεξσηέο, κφληκνη κε ιίγα ρξφληα 

ππεξεζίαο, κφληκνη κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο, θαίλεηαη λα κελ έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην αηνκηθφ θαιφ ζα έιζεη κέζα απφ ην ζπιινγηθφ θαιφ, 

ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνηα ππνθείκελα.  

Ζ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ έηζη φπσο πξνηείλεηαη απφ ην ζρεηηθφ Π.Γ. 

152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ππνθείκελα σο 

αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηπαηδαγσγηθή. Αληηδεκνθξαηηθή γηαηί γίλεηαη θάζεηα «απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ», απφ πξνζσπνπαγή φξγαλα θαη αληηπαηδαγσγηθή γηαηί ηα 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ πξνηείλνληαη δελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε ζπλνιηθά, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ.  

πσο έρεη αλαθεξζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο
173

, ζην ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηνινγείηαη ζπλνιηθά αιιά θαη μερσξηζηά γηα θάζε 

θαηεγνξία θξηηεξίσλ θαη θάζε επηκέξνπο θξηηήξην.  

ηαρπνινγψληαο έλα παξάδεηγκα: ε πξψηε θαηεγνξία αθνξά ην «εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ», ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: αα) Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

πξνζδνθίεο, ββ) Παηδαγσγηθφ θιίκα ζηε ζρνιηθή ηάμε, γγ) Οξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. Δχινγα ηίζεληαη ηα εξσηήκαηα: Mε πνην επηζηεκνληθφ θξηηήξην κεηξάηαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη πψο αθξηβψο απνηηκάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο; Τπάξρεη ην ίδην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, άξαγε, ζε κηα ηάμε ελφο ζρνιείνπ πνπ βξίζθεηαη ζε κηα πινχζηα πεξηνρή 

θαη ζε κηα άιιε ζε κηα αθξηηηθή πεξηνρή;    

Δηδηθφηεξα, ζην θξηηήξην ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
174

 ν αμηνινγνχκελνο 

εθπαηδεπηηθφο γηα λα ραξαθηεξηζηεί: «πνιχ θαιφο» ζα πξέπεη: ii) «λα εθθξάδεη κε 

ιφγηα θαη κε πξάμεηο πςειέο, αιιά ξεαιηζηηθέο, πξνζδνθίεο γηα ηε κάζεζε, ηηο 
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 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 4.4. «Κξηηηθή ησλ πνιηηηθψλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ» 
173

 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 4.3. «Ζ «ζπζίθεηνο πνξεία» ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ην 1982 έσο ζήκεξα» 
174

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.), άξζξν 14, παξ. 1, εδαθ, γγ) ii).  
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ». Πξνθχπηεη, εχινγα, ην 

εξψηεκα: Πψο κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί ε θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ; 

Αλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα πνπ ζα επηζθεθηεί ν ζχκβνπινο ηελ ηάμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, έλαο καζεηήο είλαη αδηάθνξνο γηα νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ ηνπ ιφγν 

θαη δελ παξαθνινπζεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα επζχλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη 

ζα βαζκνινγεζεί κε ρακειή βαζκνινγία;  

Ο Γξφιιηνο (2014) ππνζηεξίδεη φηη ε θαηάηκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε έλα 

πιήζνο ζπρλά αιιεινεπηθαιππηφκελσλ θαη αζαθψλ θξηηεξίσλ «παξαγθσλίδεη ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηνλ απξφβιεπην ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο, παξνκνηάδνληάο ηελ 

κε κηα κεραληζηηθή δηαδηθαζία θαη κε έλα κεηξήζηκν ηερληθφ κέγεζνο».   

Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αξλεηηθή ζηελ πξνσζνχκελε 

αμηνιφγεζή ηνπο ππνζηεξίδνληαο φηη εθαξκφδεηαη ζε έλα θιίκα νηθνλνκηθήο 

ζηελφηεηαο θαη δπζπξαγίαο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε θξαηηθψλ πφξσλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν θιίκα ηεο ζηελήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα έρεη σο ζηφρν:   

i) ηελ αλαθνπή ηεο κηζζνινγηθήο αλέιημεο, 

ii) ηε δηάιπζε ησλ ζρνιείσλ,  

iii) ηνλ εθθνβηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηειηθψο  

iv) ηελ απφιπζή ηνπο είηε έκκεζα θξίλνληαο θάπνηνπο «ειιηπείο» θαη 

ηνπνζεηψληαο ηνπο ζηελ απνκαρία, είηε άκεζα.   

 Έρνληαο απηέο ηηο ζθέςεηο, ίζσο, ην ζχλνιν
175

 ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ππέγξαςε ην θείκελν
176

 ηεο ΓΟΔ ελάληηα ζηελ 

πξνσζνχκελε «αμηνιφγεζε – ρεηξαγψγεζε» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ νη 

ζπλδηθαιηζηέο.  

O ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Παπαζηέξγηνπ (2010:126) πνπ ππνζηεξίδεη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ζην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο 

πηζηεχνληαο φηη είλαη ν έιεγρνο, ε ρεηξαγψγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αιιαγή ησλ 

                                                 
175 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε ΓΟΔ αθνξνχλ 58.650 ππνγξαθέο παλειιαδηθά, πνζνζηφ 

93,5% ζην http://karamanosth.blogspot.gr/2014/03/blog-post_504.html  
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εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ, ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε κηζζνινγηθή ηνπο 

εμέιημε θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

Μηα πηζαλή εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δχζθνιε 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία, φπσο πξναλαθέξζεθε.  

 ηελ πξνσζνχκελε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νξίδεηαη ζαθψο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα αμηνινγνύληαη από ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα 

δηνηθεηηθά δεηήκαηα θαη από ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο γηα ην εθπαηδεπηηθό 

ηνπο έξγν.
177

  ια ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο εθθξάδνπλ ηε δηαθσλία ηνπο σο 

πξνο ηε κνλνπξφζσπε αμηνιφγεζή ηνπο θαη εγείξνπλ ελζηάζεηο γηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνινγηθήο θξίζεο απφ κνλνκειή φξγαλα.  

Ζ αμηνιφγεζε απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεσξείηαη φηη ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα λα κεηαηξαπεί ην ζεηηθφ, θηιηθφ θιίκα πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν ζε 

αξλεηηθφ. Ο δηεπζπληήο απφ ζπλάδειθνο πνπ εθηειεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα, 

ζπλεξγάηεο, ζπλνδνηπφξνο κε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο, ίζσο γηα αξθεηά ρξφληα, θαη 

θίινο κεηαηξέπεηαη ζε αμηνινγεηήο.  

Θα πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο θαη πξνζηξηβέο κεηαμχ δηεπζπληή θαη 

αμηνινγνχκελνπ γηαηί κηα ελδερφκελε αξλεηηθή ή κε επαξθήο αμηνιφγεζε ζα 

ζεκαίλεη απηφκαηα θαη κηζζνινγηθή θαζήισζε. Σα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζα θαλνχλ άκεζα απφ ηελ αιιαγή ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ.  

Ο αληαγσληζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληάηαη θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Παπαζηέξγηνπ 

(2010:127) φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ζα επηθέξεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζα επηηείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζα 

δηαηαξάμεη ηηο ζρέζεηο κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα πξνάγεη ηνλ αληαγσληζκφ 

θαη φρη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.    

ηελ παξνχζα έξεπλα, φκσο, ηίζεηαη ην αθαλζψδεο δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο κε 

πνζφζησζε πνπ ζα απνηειέζεη ην θπηίιη ψζηε ην θιίκα ζην ζρνιείν λα γίλεη 

εθξεθηηθφ. Ο δηεπζπληήο ζα είλαη αλαγθαζκέλνο λα αμηνινγήζεη κε πνζφζησζε, 

ζπλεπψο ζα αλαθφςεη ηε κεηάβαζε θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνλ επφκελν βαζκφ, 
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γεγνλφο πνπ ζα έρεη νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπγθξνχζεηο εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αδηθηψλ. ηελ θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα, νη δηεπζπληέο ζηγά ζηγά ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απνηειψληαο κηα μερσξηζηή θαηεγνξία, γεγνλφο πνπ ζα επηθέξεη 

δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζα δπζθνιέςεη ηε ιεηηνπξγία 

αθελφο θαη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ αθεηέξνπ.  

Αλ θαη θάπνηα ππνθείκελα ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

αθφκα πην ζπιινγηθά πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζνχλ ζηε ιαίιαπα ησλ δηνηθεηηθψλ 

κέηξσλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ φηη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζα δηαξξαγνχλ αλεπαλφξζσηα, ζα παχζεη ε ζπιινγηθφηεηα θαη 

ζα επέιζεη αηνκηθηζκφο θαη αληαγσληζκφο.             

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ππάξρνπλ πνιιέο 

ελζηάζεηο απφ ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα αθελφο γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη 

ππάξρνπλ ζχκβνπινη πνπ έρνπλ πνιιά ρξφληα λα δηδάμνπλ ζε ζρνιηθή ηάμε, ζπλεπψο 

είλαη μεθνκκέλνη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ ππάξρνπλ 

ζχκβνπινη πνπ δελ είλαη θαηαμησκέλνη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

επηζηεκνληθφηεηά ηνπο ζπλεπψο δελ έρνπλ ηελ απνδνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο. 

 Πνιιά ππνθείκελα αλαθέξνπλ πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πνπ 

θαηαμηψζεθαλ κέζα απ’ ην ζπλδηθαιηζκφ θαη ηψξα είλαη ππνρξεσκέλνη απφ ην λφκν 

λα πξνβνχλ ζε εμνλπρηζηηθή αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ. Σν απνηέιεζκα ελδέρεηαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππνζηεξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, λα είλαη φηη δελ ζα κπνξνχλ λα 

ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ππνρσξήζεηο.  

Άιιν δήηεκα πνπ δεκηνπξγεί δηαθσλίεο είλαη φηη νη πεξηνξηζκέλεο επηζθέςεηο ηνπ 

ζπκβνχινπ ζηελ ζρνιηθή ηάμε δελ είλαη ηθαλέο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί 

αληηθεηκεληθή αμηνινγηθή θξίζε γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο. Σν ζρεηηθφ λνκνζέηεκα 

νξίδεη νιηγφσξεο παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιηψλ
178

 φπνπ ζα επηρεηξείηαη λα 

ζπλνςηζζεί ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Θα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα παξαθνινπζήζεη ν 

ζχκβνπινο ηελ πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

κέζα απφ πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο γηαηί έρεη ζηελ επνπηεία ηνπ κεγάιεο πεξηθέξεηεο 

κε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δπηπιένλ, ν αμηνινγνχκελνο εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη 
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δηθαίσκα λα αμηνινγεζεί ζε ηαθηηθφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα αθνχ ε «εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη κε ή ρσξίο αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κία, ηνπιάρηζηνλ θνξά 

αλά ηξηεηία».
179

  

Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη νη δηεπζπληέο, απφ ηελ άιιε, έρνπλ θξηζεί γηα λα 

ππεξεηήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο: o δηεπζπληήο λα αζθεί δηνίθεζε θαη ν ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο λα ππνζηεξίδεη ζπκβνπιεπηηθά. Ο ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη θξηηηθφο 

γηα απηφ ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ 

ζηνηρεησδψο, θαη γηαηί φρη λα πηζηνπνηεζνχλ απφ έγθπξνπο νξγαληζκνχο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ κεξνιεςίεο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην δηεπζπληή θαη ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν 

ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν νη πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο θαη νη αληηπάζεηεο.  

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ν Παπαζηέξγηνο (2010:126) 

ππνζηεξίδνληαο φηη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ δελ ηνπο 

λνκηκνπνηεί σο αμηνινγεηέο θαζψο δε δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα. 

Παξάιιεια, εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο δελ κπνξνχλ λα είλαη αληηθεηκεληθνί αμηνινγεηέο ηνπο.  

ε αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη ν Υαξαθφπνπινο (1998: 200-219).  ηελ 

έξεπλά ηνπ ππνζηεξίδεη φηη νη θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απνδέρνληαη σο θνξείο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο πξψηα ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη 

χζηεξα ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε πξνυπφζεζε ηελ αμηνθξαηηθή ηνπ 

επηινγή, θαζψο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο.   

Δπηπιένλ, εγείξνληαη αξθεηά δεηήκαηα εζηθήο θαη αμηνπηζηίαο σο πξνο ηνπο 

αμηνινγεηέο. Κάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί καο είλαη: Αλ κπνξεί έλαο δηεπζπληήο κε 

ρακειφηεξν βαζκφ λα αμηνινγήζεη εθπαηδεπηηθνχο κε πςειφηεξν βαζκφ ή αλ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ηνπ ηεξαξρηθά αλψηεξνπ – δηεπζπληή ή ζχκβνπινπ – λα αμηνινγεί έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ κπνξεί λα είλαη κειινληηθά ζπλππνςήθηνο γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο 

ίδηαο ζέζεο. Γεδνκέλεο ηεο ζεηείαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνιχ πηζαλφ 

αμηνινγνχκελνο θαη αμηνινγεηήο λα βξεζνχλ ζε θάπνηα θάζε θάησ απφ ηε ινγηθή 

ηεο επηινγήο.  

Χο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή αμηνιφγεζεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηε 

ραξαθηεξίδνπλ «ειιηπή» γηαηί δελ έρεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηνλ αμηνινγνχκελν 
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εθπαηδεπηηθφ αιιά είλαη απζηεξά ηεξαξρηθή, θάζεηε, «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» θαη 

κνλνδηάζηαηε. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο επηζεκαίλεηαη, φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα 

είλαη ακθίδξνκε, απφ «πάλσ πξνο ηα θάησ» αιιά θαη «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ».  

ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα, ε «θσλή» ησλ αμηνινγνχκελσλ κπνξεί λα 

αθνπζηεί εζεινληηθά θαη είλαη ζηε δπλεηηθή επρέξεηα ηνπ αμηνινγεηή, αλ ζα ιεθζεί 

ππφςε. Οη αμηνινγνχκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ έθζεζε 

απηναμηνιφγεζεο θαη ην ζπλνδεπηηθφ αηνκηθφ ηνπο θάθειν κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε ηνπ αμηνινγεηή ρσξίο δέζκεπζε ζηελ αμηνινγηθή ηνπο θξίζε.
180

 Σν 

γεγνλφο απηφ ζα δηράζεη ηνπο αμηνινγνχκελνπο γηαηί θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί έρνληαο 

πινχζην αηνκηθφ θάθειν κε πεξηζζφηεξα πηπρία ληψζνπλ φηη αδηθνχληαη ζε ζρέζε κε 

άιινπο πνπ παξέκεηλαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ ηάμε ρσξίο λα θάλνπλ άιιεο 

ζπνπδέο.  

Παξάιιεια, ν αμηνινγνχκελνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε
181

 

θαηά ηεο αμηνινγηθήο έθζεζεο κε αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αλαθξίβεηα ηεο έθζεζεο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη
182

 ηνλ 

πξντζηάκελν αμηνινγεηή ηνπ εγγξάθσο θαη επσλχκσο αιιά πξναηξεηηθά 

ππνβάιινληαο ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ζηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγεηή θαη ν 

απνδέθηεο εθηηκά αλ ζα θξίλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγήζεηο.        

Ίζσο, ε χπαξμε ελφο δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ ζα παξείρε κηα δεχηεξε θξίζε θαη 

ζα δηαζθάιηδε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απεπζπλζεί ε 

έλζηαζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζα ηνλ δηθαίσλε ζε πεξίπησζε 

απζαηξεζίαο απφ ηνλ αμηνινγεηή. 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαίλεηαη λα επηξξίπηνληαη νη επζχλεο ζην 

Τπνπξγείν, ζεσξψληαο φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζα έπξεπε λα είρε ζρεδηαζηεί ε 

ππνδνκή κηαο ζνβαξήο, αμηφπηζηεο θαη δεκνθξαηηθήο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηειέρε ηθαλά κε θχξνο θαη επηζηεκνληθφηαηα φπνπ ζα είραλ ιφγν φινη νη 

ζπκβαιιφκελνη: αμηνινγεηέο θαη αμηνινγνχκελνη. ηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ (1993:187) ν εθπαηδεπηηθφο δε ζα αθπξψλεηαη 
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 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 17, παξ.4 «Ζ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο θαη ν αηνκηθφο θάθεινο 

απνζθνπνχλ ζηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ αμηνινγεηή θαη δελ ηνλ δεζκεχνπλ ζηελ αμηνινγηθή ηνπ 

θξίζε».   
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 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 20, παξ. 3. 
182

 Π.Γ. 152/2013. (ν.π.) άξζξν 24. 
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ππνηαθηηθά αιιά ζα θαζίζηαηαη απνθαζηζηηθφο ζπληειεζηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ελεξγνπνηψληαο ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζήο ηνπ.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο: φπσο ηελ νξηδφληηα αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο απφ 

ζπλαδέιθνπο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή θαζεκεξηλά, έλα κνληέιν εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο απφ επηηξνπή εμσηεξηθψλ θνξέσλ ή έλα ζχλζεην κνληέιν αμηνιφγεζεο.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή, ην δήηεκα ηεο πνζόζησζεο 

αλαδεηθλύεηαη ζε κείδνλ πξόβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ επεξρόκελε αμηνιόγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Χο εθ ηνχηνπ, ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη δέρνληαη λα 

αμηνινγεζνχλ άλεπ φξσλ. Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δέρνληαη λα 

αμηνινγεζνχλ, παξφιν πνπ δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα εζηηάδνπλ ζην δηνξζσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο. Οη 

ππφινηπνη κηζνί εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ αξλεηηθνί κε ηελ επεξρφκελε αμηνιφγεζή 

ηνπο εζηηάδνληαο επθξηλψο ζην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο πνζφζησζε πνπ παξαπέκπεη 

ζηελ ελδερφκελε απφιπζή ηνπο.  

Ζ επεξρόκελε αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεκηνπξγεί αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα εθθνβηζκνχ, ηξφκνπ, πξνβιεκαηηζκνχ, αγσλίαο, αλεζπρίαο, 

απνγνήηεπζεο, ζπκνχ θαη δπζαξέζθεηαο ζηα ππνθείκελα. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα εξείδνληαη ζε κηα ζεηξά απφ αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα: 

α) Σν επξχηεξν νηθνλνκηθνθνηλσληθφ ζπγθείκελν ησλ πεξηθνπψλ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, δεκηνπξγεί θφβν φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα κείλεη αιψβεηε απφ ην θχκα ηνλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ.  

β) Ζ αιιαγή ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζε αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία θαη ν 

δηαγθσληζκφο ησλ ζπλαδέιθσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί 

φηη ε θξάζε πνπ ζα θπξηαξρεί ζα είλαη: «νπθ, επηπρψο πνπ δελ είκαη εγψ» .  

γ) Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη πνιχ αγρσηηθή, εηδηθφηεξα: i) ε έιιεηςε 

αμηνπηζηίαο θαη κεξνιεπηηθφηεηαο ησλ αμηνινγεηψλ (δηεπζπληψλ – ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ), ii) ε αζάθεηα ή ε ειιεηκκαηηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνιφγεζεο θαη iii) ην κπζηήξην πνπ πεξηβάιιεη ηελ αμηνιφγεζε.  

Φφβνο ππάξρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

ππάξμνπλ ζε πεξηπηψζεηο ζπλαδέιθσλ πνπ είηε ζα αξλεζνχλ γηα πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο λα αμηνινγεζνχλ, είηε ζα βξίζθνληαη ζηελ θξίζηκε κάδα ηεο πνζφζησζεο.  
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Γεδνκέλνπ, φηη δε δηεπθξηλίδνληαη απφ ην ζρεηηθφ Π.Γ. νη ηπρφλ θπξψζεηο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζην θξίζηκν πεδίν ηεο πνζφζησζεο – ε κφλε αλαθνξά ζην 

επίζεκν θείκελν είλαη ε πεξίπησζε λα θξηζεί ν αμηνινγνχκελνο σο «ειιηπήο»
183

 - ην 

γεγνλφο απηφ ηξνκνθξαηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ επηκφξθσζε 

πνπ πξνηείλεηαη δελ θαίλεηαη λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζεσξνχλ φηη ε 

πεξίπησζε ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ζα ζεκαίλεη απφιπζε.  

Αληίζεηα, ππάξρνπλ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δειψλνπλ φηη δελ ηνπο θνβίδεη 

ηίπνηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε είηε γηαηί αγαπνχλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη είηε γηαηί 

ζεσξνχλ φηη είλαη πνιχ θαινί ζηε δνπιεηά ηνπο ζπλεπψο δελ πηζηεχνπλ φηη ζα ζηγνχλ 

απφ ηελ αμηνιφγεζε. Ο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο, ν ζχγρξνλνο πνπ αλαδεηά ηηο 

λέεο ηάζεηο, πνπ εηζάγεη λέεο ηδέεο ζηε δηδαθηηθή, πνπ πεηξακαηίδεηαη λέεο κεζφδνπο 

ζηελ παηδαγσγηθή, εθείλνο πνπ ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο δελ έρεη απνιχησο 

θαλέλα ιφγν λα θνβάηαη γηαηί είλαη πνιχ θαιχηεξνο απφ ηνπο αμηνινγεηέο ηνπ, 

ππνζηεξίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε φηη ε αμηνιόγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε πξνυπνζέζεηο ηελ απφζπξζε ηεο πνζφζησζεο, ηε δεκηνπξγία 

επηκνξθσηηθψλ δνκψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

επηζηεκνληθφηεηαο.  

Γεδνκέλνπ φηη ε αμηνιφγεζε βνεζά ζηελ θαιπηέξεπζε θαη φρη ζηελ ηηκσξία 

ελδέρεηαη λα απνηειέζεη ην κνριφ γηα λα «αλέβεη» ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζπλεπψο λα πςσζεί ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. ε κηα ζρνιηθή κνλάδα φπνπ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ιεηηνπξγνχζαλ κε θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο σο ζχγρξνλνη 

επαγγεικαηίεο θαη κε ζηειέρε εθπαίδεπζεο ηθαλά θαη θαηαμησκέλα ζηε ζπλείδεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνηνο, άξαγε ζα θνβφηαλ ηελ αμηνιφγεζε;  

ε έλα ηέηνην πιαίζην, ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα 

κάζαηλε απφ ηνλ άιινλ γηαηί ν θάζε επαγγεικαηίαο ππεξηεξεί ζε θάπνην ηνκέα ζε 

ζρέζε κε θάπνηνλ άιινλ, γηα παξάδεηγκα θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο είλαη θαιφο ζηα 

εηθαζηηθά, άιινο ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο, άιινο ζηνπο ππνινγηζηέο, ζπλεπψο ζα 

                                                 
183

 Π.Γ. 152/2013, (ν.π.) άξζξν 17, παξ. 3 Αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αμηνινγεζείο 

εθπαηδεπηηθφο έρεη θξηζεί σο «ειιηπήο» ζε θάπνην θξηηήξην ηφηε:  «ν αμηνινγεηήο νθείιεη λα πξνηείλεη 

θαηάιιειεο κνξθέο επηκφξθσζεο, ελδνζρνιηθήο θπξίσο θχζεο». Ζ αμηνιφγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην επαλαιακβάλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φρη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο». 

. 
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ππήξρε έλα «πάξε δψζε», πνπ κφλν ζεηηθά ζηνηρεία ζα απέδηδε ε ζπγθεθξηκέλε 

αιιειεπίδξαζε.  

ε κηα ηέηνηα πξνβιεκαηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί ζα μέθεπγαλ απφ απηφ πνπ 

θαιιηεξγήζεθε γηα ρξφληα «ηελ αλαπαξαγσγή ηεο κεηξηφηεηάο καο»  θαη ε ζρνιηθή 

κνλάδα ζα απνηεινχζε έλα εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο, έλα αηζηφδνμν πεξηβάιινλ θαη 

ηειηθά ζα παξέρνληαλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθφ έξγν πξνο ηνπο καζεηέο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα απνηεινχζε κηα πξαθηηθή θνηλά απνδεθηή απφ 

φινπο γηαηί ην δεηνχκελν ζα ήηαλ ε βειηίσζε ζε φια ηα επίπεδα: εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

χκθσλα κε ηνπο Johnson and Hallgarten, (2002), νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο «θνξείο (agents) ηεο αιιαγήο» παξά σο 

«ζχκαηα (victims) ηεο αιιαγήο» (νπ. αλαθ. ζην Whitty, 2008:44).  

Ζ ζπιινγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί πξνο ηνλ αθηηβηζηηθφ 

επαγγεικαηηζκφ (activist professionalism). O αθηηβηζηηθφο επαγγεικαηηζκφο ζεκαίλεη 

επαλεθεχξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

εαπηνχ ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηα ζρνιεία ηνπο θαη ζηελ επξχηεξε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη επαλεμεηάδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο εληφο θαη εθηφο ησλ ζρνιείσλ ηνπο 

ακθηζβεηψληαο θαη απνξξίπηνληαο πξνεγνχκελεο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο (Sachs, 

2000:92).  

Ζ Sachs (2001) ππνζηεξίδεη φηη κηα αθηηβηζηηθή ηαπηφηεηα (activist identity) έρεη 

ζαθείο ζηφρνπο ρεηξαθέηεζεο. χκθσλα κε ηνπο Beane and Apple (1995: 6-7), νη 

επλντθέο ζπλζήθεο γηα λα εκθαληζηεί ε αθηηβηζηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βξίζθνληαη ζε δεκνθξαηηθά ζρνιεία.  

Δηδηθφηεξα εθεί θπξηαξρνχλ: α) αλνηθηή ξνή ηδεψλ, πνπ θαζηζηά ηα άηνκα ηθαλά 

θαη φζνλ ην δπλαηφλ ελεκεξσκέλα, β) πίζηε ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηθαλφηεηα 

ησλ αηφκσλ λα δεκηνπξγήζνπλ δπλαηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, γ) ρξήζε 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη αλάιπζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηδεψλ, πξνβιεκάησλ θαη 

πνιηηηθψλ, δ) κέιεκα γηα ηελ επεκεξία ησλ άιισλ θαη ην «θνηλφ θαιφ», ε) κέιεκα 

γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ, δ)  

θαηαλφεζε φηη ε δεκνθξαηία δελ είλαη ηφζν έλα «ηδαληθφ» γηα λα επηδησρζεί φζν έλα 

«εμηδαληθεπκέλν» ζχλνιν αμηψλ πνπ πξέπεη λα δήζνπκε θαη πνπ πξέπεη λα θαζνδεγεί 
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ηε δσή καο σο άηνκα θαη ζη) νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ γηα ηελ πξνψζεζε 

θαη επέθηαζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηξφπνπ δσήο (νπ. αλαθ. ζην Sachs, 2001: 157). 

Οινθιεξψλνληαο, ε επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε δέρεηαη φηη ε 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Ζ δηαθνξεηηθή άπνςε 

εθθξάδεηαη απφ ιίγα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ζεσξνχλ φηη ε 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ίζσο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα πλεχκα απηνβειηίσζεο ζε αληίζεζε κε ηελ 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζηνηρεία επηζεσξεηηζκνχ.  

 

 

8.1.6 Η ζςμβολή ηος θεζμού ηηρ Αξιολόγηζηρ ηος Εκπαιδεςηικού Έπγος μέζα 

από ηην Αςηοαξιολόγηζη ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ ζηην καλύηεπη οπγάνυζη ηος 

εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ.  

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαηαδεηθλχεηαη φηη ε απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο απνηεινύζε έλαλ νηθείν ζεζκό ζηα ππνθείκελα αθνχ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, εζεινληηθά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα ζεζκφ κε ηεξάζηηα δπλακηθή γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ 

λα αληαιιάμεη απφςεηο ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην ραξηνγξαθψληαο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε έλαλ πην νξγαλσκέλν θαη ηππηθφ ηξφπν.   

Σα ππνθείκελα ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, έηζη φπσο δηεμάγεηαη θέηνο, ηελ απνζχλδεζή ηεο απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο πνζνζηψζεηο. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη ε 

άπνςε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ίζσο, ε απηναμηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ππνβνεζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ, γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρεη ειιεηκκαηηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ν 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαηά ηελ αμηνινγηθή θξίζε.  

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2013, κε ηελ εγθχθιην 190089/Γ1/10-12-2013 ε θεληξηθή 

δηνίθεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθά ην πλεχκα ηεο «απηναμηνιφγεζεο» ζην ζρνιείν θαη 
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νξίδεηαη ζαθψο φηη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο184 ηελ έρνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

Σα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο εθθξάδνπλ ελζηάζεηο:  

α) σο πξνο ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο, ηελ ππνρξεσηηθή επηβνιή ηεο απηναμηνιφγεζεο 

απφ ην Τπνπξγείν, θαη  

β) σο πξνο ην ζθνπφ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο κε ηε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απηναμηνιφγεζεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε θεληξηθή δηνίθεζε θαηάθεξε λα κεηαηξέςεη έλα 

ζεζκφ κε ζεκαληηθή δπλακηθή ζε ζηείξα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη εθθξάδνπλ 

ππφλνηεο φηη ίζσο θξχβεηαη θάπνηα ζθνπηκφηεηα πίζσ απφ ην ζεζκφ ηεο 

Απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δεδνκέλνπ φηη ε εηθφλα ηεο θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο είλαη απνηππσκέλε δεθάδεο θνξέο ζε επίζεκεο εθζέζεηο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζηε δηνίθεζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Σα ππνθείκελα ληψζνπλ θαρππνςία αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ην Τπνπξγείν θαη ππάξρεη έληνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ην αλ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ε πξαγκαηηθή ή ε 

θαληαζηηθή εηθφλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο Απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ην δηδαθηηθφ 

έηνο 2013-2014, νη εθπαηδεπηηθνί δηαθξίλνπλ πξνρεηξφηεηα, έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη 

θφβν φηη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δμαηηίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θφβνπ, θάπνηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο αλαθέξνληαο ηελ εκπεηξία 

ηνπο ζεσξνχλ φηη ε απηναμηνιφγεζε δηεμήρζε αζπληφληζηα, ηππνπνηεκέλα θαη 

δηεθπαηξεσηηθά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπο.  

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε φξηζε φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα 

δηεμαρζεί απφ νκάδεο εξγαζίαο
185

 πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζνχλ νη 15 δείθηεο  

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

                                                 
184

Δγθχθιηνο 190089/Γ1/10/12/2013. Οξίδεηαη μεθάζαξα φηη: «ε εθαξκνγή ηεο ΑΔΔ ζηα ζρνιεία είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε ηελ 

επηζηεκνληθή /παηδαγσγηθή ζηήξημε ησλ ρ. πκβνχισλ θαη ηε δηνηθεηηθή ησλ Γ/ληψλ Γηεπζχλζεσλ» 

ην Θεσξεηηθφ κέξνο: Κεθάιαην 5.13 «Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο».  
185

ηελ Δγθχθιην 190089/Γ1/10/12/2013 «Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, 

δηεξεπλνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο ΑΔΔ». ην ίδην λνκνζέηεκα 

αλαθέξεηαη επθξηλψο φηη: «Ο χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, κπνξεί λα 

ζπλεδξηάζεη θαη ζε ψξεο πνπ ν ίδηνο ζεσξεί θαηάιιειεο, εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο» (ν.π.) 
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ρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε θαη ηε ρξνληθή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 

αθνινχζεζε έλα γατηαλάθη εγθπθιίσλ απφ ην Τπνπξγείν φπνπ ηειηθά φξηζε
186

 - κε 

ηελ εγθχθιην 44375/Γ1/24-3-2014, πξνο ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ην Μάξηην 

ηνπ 2014 – ηνπο δηεπζπληέο ππεχζπλνπο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ θαη γηα ηελ 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ κε απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα ελψ δεηνχζε λα απνζηαιεί 

πίλαθαο
187

 κε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία πνπ δελ είραλ νινθιεξψζεη ηελ ζπγθξφηεζε ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο.  

πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηειηθά ε θεληξηθή δηνίθεζε άζθεζε απζηεξφ 

έιεγρν ζην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο κε θπξψζεηο ζε φπνηνλ δελ αθνινπζνχζε ηελ 

θπβεξλεηηθή γξακκή.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε ΓΟΔ θαινχζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζσ αλαθνηλψζεσλ λα απνθχγνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο 

εξγαζίαο θάλνληαο ζηάζεηο εξγαζίαο
188

έηζη ψζηε λα απνηξαπεί ε νπζηαζηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα αθπξσζεί έκπξαθηα ν 

ζεζκφο ηεο Απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Με ηελ εθαξκνγή, φκσο, ηεο εγθπθιίνπ 44375/Γ1/24-3-2014 (ν.π.) απφ ην 

Τπνπξγείν φπνπ ππνρξεψλνληαλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα νξίζνπλ ηηο 

νκάδεο εξγαζίαο, ε ΓΟΔ θνηλνπνίεζε έλα Κείκελν Δληαίαο Απάληεζεο
189

 κε ζηφρν 

«λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ ηππηθφ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ εθζέζεσλ ΑΔΔ θαη λα 

αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, δηαρξνληθά, ε 

πνιηηηθή ησλ εγεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη λα κε δψζεη εξείζκαηα ζηελ 

πνιηηηθή εγεζία γηα ηελ επηρείξεζε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ»
190

 

θαιψληαο, παξάιιεια, φινπο ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ λα ηελ ππνβάινπλ σο 

εηήζηα έθζεζε απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. 

                                                 
186

Δγθχθιηνο 44375/Γ1/24/3/2014 (ν.π.) «ε πεξίπησζε πνπ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε απφθαζε ζπγθξφηεζεο επαξθνχο αξηζκνχ νκάδσλ εξγαζίαο ή ζπγθεθξηκέλεο ζχλζεζεο ή 

θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ (…) ηφηε ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, (…) ππνρξενχηαη λα νξίζεη ηνλ αξηζκφ, ηε 

ζχλζεζε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θάζε νκάδαο. (ν.π.) 
187

Δγθχθιηνο 44375/Γ1/24/3/2014 «Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, θαινχληαη κέρξη 11-4-2014 λα απνζηείινπλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Γξαθείνπ Τπνπξγνχ πίλαθα κε ηα ζρνιεία ζηα νπνία ηπρφλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ζπγθξφηεζε ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο» (ν.π.) 
188

 Απφθαζε ηεο Γ.Ο.Δ. κε αξ. πξση. 911 ζηηο 10-6-2014 κε ζέκα: «Ο αγψλαο γηα ηελ αθχξσζε ζηελ 

πξάμε ηεο Α.Δ.Δ. ζπλερίδεηαη» ζην http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10748 
189

 ΓΟΔ: Κείκελν εληαίαο απάληεζεο ζηελ ΑΔΔ κε αξ .πξση. 888 ζηηο 22/5/2014 ζην:  

http://edunea.gr/index.php/2011-01-31-09-52-53/22827-2014-05-22-17-48-55.html 
190

 πσο αλαθέξεηαη ζην http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10748 

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10748
http://edunea.gr/index.php/2011-01-31-09-52-53/22827-2014-05-22-17-48-55.html
http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10748
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ε απηφ ην πηλγθ πνλγθ κεηαμχ Τπνπξγείνπ θαη ΓΟΔ ζπγθξνηήζεθαλ νη νκάδεο 

εξγαζίαο, θέηνο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά 

ελψ εθείλνη πνπ αξλήζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο νξίζηεθαλ ππνρξεσηηθά απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ην θιίκα ζηηο νκάδεο 

ήηαλ ζεηηθφ αιιά απνθφκηζαλ εξσηήκαηα, άγρνο, αγσλία, θφβν, επηθχιαμε θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο απηναμηνιφγεζεο.  

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ήηαλ ε θάζε νκάδα εξγαζίαο λα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο ελψ εμαίξεζε απνηέιεζε ε πεξίπησζε ελφο 12/ζ ζρνιείνπ ζην Λπγνπξηφ 

Αξγνιίδαο, φπνπ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ απνθάζηζε λα δξάζεη νκαδηθά. Ζ 

απνηίκεζε ησλ 15 δεηθηψλ πνηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ νινκέιεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο εξγαζίαο,  ζεσξψληαο 

φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ λα πάξνπλ πεξηζζφηεξα ν έλαο ζπλάδειθνο απφ ηνλ 

άιινλ γηα ην θαιφ ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. 

Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο απηναμηνιφγεζεο, έηζη φπσο απνηππψλεηαη 

επίζεκα ζε ζεζκηθφ θείκελν,
191

 είλαη λα ζπκβάιιεη «(…) ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

ζπλεξγαζηψλ ζην ζρνιείν (…)» κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.   

Σα βηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο 

πνίθηιιαλ αθνχ ππήξμαλ ππνθείκελα πνπ:  

α) Απφθηεζαλ κηα γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηηκψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο.  

β) Άιινη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνχξγεζαλ δηεθπεξαησηηθά θαη ηππηθά ρσξίο λα ιάβνπλ 

θάπνην ζεηηθφ αληίθξηζκα απιά γηαηί ήηαλ ππνρξεσκέλνη απφ ην λφκν.  

γ) Δθείλνη πνπ αθνινχζεζαλ ηελ επηηαγή ηεο ΓΟΔ κε απνηέιεζκα λα 

θαηαγξάςνπλ θαη λα ππνβάιινπλ κηα ηππηθή απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.   

Λίγνη εθπαηδεπηηθνί δε ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο εξγαζίαο επεηδή ππεξεηνχζαλ ζε 

νιηγνζέζηα ζρνιεία
192

, ζπλεπψο ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ζηε δπλεηηθή ηνπο επρέξεηα. 

                                                 
191

 Τ.Α. 30972/Γ1/5-3-2013 (ΦΔΚ 614/15-3-2013) άξζξν 1, παξάγξαθνο 3. 
192

 ηελ εγθχθιην 190089/Γ1/10-12-2013 αλαθέξεηαη ξεηά φηη: «Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο θαη ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία (έσο 3/ζ) δελ ππνρξενχληαη ζηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο, εθηφο 

θαη εάλ ην επηιέμνπλ, κε δηθή ηνπο απφθαζε».  
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Άιινη εθπαηδεπηηθνί γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο έθαλαλ ζηάζε εξγαζίαο θαη ειάρηζηνη 

πνπ δελ ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ νξίζηεθαλ ππνρξεσηηθά απφ ην δηεπζπληή ηνπο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ φηη ε πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή ζε 

νκάδεο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη πιενλέθηεκα ζε κηα κειινληηθή πξνζσπηθή 

αμηνιφγεζε, έηζη φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ λνκνζέηεκα,
193

 θαη ίζσο γηα 

θάπνηνπο λα απνηέιεζε θίλεηξν, φκσο, νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ ηνπο 

ελδηαθέξεη αλ ε πξνζσπηθή εκπινθή ηνπο επηθέξεη έλα κφξην, θάπνην κεηξήζηκν 

πιενλέθηεκα, ελψ δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κφξην – πιενλέθηεκα 

κπαίλεη ζθφπηκα απφ ην Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη έκπξαθηα ην ζεζκφ. 

πλερίδνληαο, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ηνπο ελδηαθέξεη ην 

νπζηαζηηθφ θέξδνο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, «ην πάξε – δψζε», 

ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο θαη αθεηέξνπ ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ηνπο.  

ηνλ επηρεηξνχκελν θαηαθπξσηηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαδεηνχλ ζπλεξγαζίεο θαη ζπκκαρίεο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα πιαίζηα 

ηνπ «λένπ» επαγγεικαηηζκνχ. Δλάληηα ζην δηαρεηξηζηηθφ επαγγεικαηηζκφ πνπ 

επηρεηξείηαη απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε,
194

 νη εθπαηδεπηηθνί ζηξέθνληαη ζην 

ζπιινγηθφ επαγγεικαηηζκφ πηνζεηψληαο κηα καρεηηθή θαη φρη παζεηηθή ηαπηφηεηα. 

Ζ Sachs (2001) ππνζηεξίδεη φηη ν καρεηηθφο επαγγεικαηίαο εξγάδεηαη ζπιινγηθά 

γηα ηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ, ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ θαη 

ζπκκαρηψλ κέζα απφ επαγγεικαηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Οη ζπκκαρίεο απηέο δελ είλαη 

ζηαηηθέο, αιιά δηακνξθψλνπλ θαη αλακνξθψλνληαη γχξσ απφ δηαθνξεηηθά ζέκαηα 

θαη αλεζπρίεο. Οη καρεηηθνί επαγγεικαηίεο παίξλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη εξγάδνληαη κέζα ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

κε ζπκκεηνρή θαη επξεκαηηθφηεηα (Sachs, 2001:158-159, 2003: 185).   

ηελ ίδηα πξνβιεκαηηθή νη εθπαηδεπηηθνί θηλνχληαη θαη φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή 

ηεο κέρξη πέξζη εηήζηαο έθζεζεο απηναμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζεσξψληαο φηη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά κφλν ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν.  

                                                 
193

 Π.Γ. 152/2013 (ν.π.) ζει. 4128, άξζξν 14, παξάγξαθνο 4 θαηεγνξία IV – Τπεξεζηαθή ζπλέπεηα 

θαη επάξθεηα, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχληαη ζην: β) θξηηήξην ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο σο «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη» θαη ζηηο δηαδηθαζίεο απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.    
194

 Πξβι. Θεσξεηηθφ κέξνο: 3.4.2. «Γηαρεηξηζηηθφο επαγγεικαηηζκφο». 
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Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε εηήζηα έθζεζε απηναμηνιφγεζεο 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ζε επίζεκν επίπεδν, δε ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαηαιήγνληαο κηα δηαδηθαζία δηεθπεξαησηηθή πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην ηέινο θάζε ρξνληάο πνπ παξέκελε απαμησηηθά ζηα ζπξηάξηα 

ηεο δηνίθεζεο.  

Δπηξξίπηνληαο ηελ επζχλε ζην Τπνπξγείν γηα ηε κε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπο έξγνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε έθζεζε απηναμηνιφγεζεο 

αθπξψζεθε ζηελ πξάμε ζε επίζεκν επίπεδν. ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί θαηαδεηθλχνπλ ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ έρεη ε 

απηναμηνιφγεζε θαη ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο γηαηί απνηηκάηαη 

ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ εθηθηνχο ζηφρνπο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ θάζε ρξνληά.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο σο πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηαηί απνθνκίδνπλ νθέιε ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Οη εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα ζηξέθνληαη ζην ζπλάδειθν 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ κηα ακνηβαία ππνζηήξημε. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έρεη επεθηαζεί ζηελ αλαδήηεζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο κέζα ζην ζρνιείν θαη ε 

ηαπηφηεηά ηνπ σο επαγγεικαηίαο έρεη επαλαπξνζδηνξηζηεί ζε έλα πην ζπλεηδεηφ 

ζπιινγηθφ ρψξν εξγαζίαο. Οη απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζπλάδνπλ κε ηηο απφςεηο ησλ 

Hargreaves, Α. (2000) θαη Hargreaves, D. (1994) πνπ επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε 

αξθεηά ζεκεία ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ηε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ηεο Φσηνπνχινπ (2013:454) φπνπ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη νη  

εθπαηδεπηηθνί θαίλνληαη αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, φζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία 

ζηελ εξγαζία ηνπο θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Ζ έλλνηα σζηφζν ηεο ζπλεξγαζίαο δελ είλαη κνλνζήκαληε, αιιά 

δηεπξχλεηαη ζε ζπλαδέιθνπο, ζε γνλείο, ζε καζεηέο, ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

θαζψο θαη ζε άηνκα ηνπ επξχηεξνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Δλάληηα ζηε ιαίιαπα ηεο απν-επαγγεικαηνπνίεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

ππεξαζπηζηνχλ επηηπρψο ηνπο εαπηνχο ηνπο επεθηείλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο ηελ 

πξαθηηθή ηνπ ζπιινγηθνχ επαγγεικαηηζκνχ κε ηξφπνπο νη νπνίνη ζα βειηηψζνπλ 
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πξαγκαηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ην Hargreaves (2000:171) 

κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο θξνληίδαο ζην ζρνιείν θαη ε 

εμαζθάιηζε απηή λα γίλεη θαλεξή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ζηνπο γνλείο θαη 

ηνπο καζεηέο.  
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8.2. Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: 

Όζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη αθελφο δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα θαη αθεηέξνπ ιακβάλνληαη ζε έλα 

επξχηεξν θιίκα νηθνλνκηθνχ εμνξζνινγηζκνχ θαη πεξηθνπήο πφξσλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη αξλεηηθνί ζηνπο ππνβηβαζκνχο, ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηαηί ζεσξνχλ φηη ζίγνληαη άκεζα ή έκκεζα. Οη ειάρηζηεο 

πξνζιήςεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηε δπζθνιία ηνπ 

παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ραξαθηεξίδεη ην κέηξν ηεο θηλεηηθφηεηαο σο απάλζξσπν πνπ αλαηξέπεη ηνλ 

νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, αλ θαη νη ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο δελ έρνπλ 

επεξεάζεη ηνπο δαζθάινπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφζηεθαλ δηνηθεηηθά κέηξα 

πνπ έπιεμαλ αλεπαλφξζσηα ην νινήκεξν κε απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλεη ηνπο 

παηδαγσγηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη λα πζηεξεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην πξσηλφ 

πξφγξακκα θαη ηειηθψο λα νδεχεη πξνο ηελ θαηάξγεζή ηνπ.  

 

Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα θαίλεηαη λα κε ζπληεινύλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηζρπξίδεηαη φηη δε ζα δεηνχζε λα αμηνινγεζεί εζεινληηθά γηαηί θπξηαξρεί ν θφβνο ηεο 

απφιπζεο κέζσ ηεο πνζφζησζεο. Ακθηζεκία επηθξαηεί ζηα ππνθείκελα αλαθνξηθά 

κε ην αλ ε αμηνιφγεζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 

παξακνλήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηε 

ζχλδεζε ηεο ππεξεζηαθήο αλέιημεο κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ρσξίο λα απνηειεί 

θξηηήξην ε αμηνιφγεζή ηνπο. Αλ θαη ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα δε θαίλεηαη λα 

εμαζθαιίδνπλ επαγγεικαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εληνχηνηο, νη πεξηζζφηεξνη 

πξνηείλνπλ σο ηξφπν αληίδξαζεο ηελ ζπζπείξσζε θαη ηε δξάζε κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε ζπιινγηθφηεηα.  
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Οη ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθό έξγν 

κε ζπλέπεηεο πξψηνλ ηε δεκηνπξγία αξλεηηθήο ςπρνινγίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

δεχηεξνλ ηελ ηάζε ηεο πξφσξεο απνρψξεζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε έκπεηξσλ 

δαζθάισλ πνπ βξίζθνληαη ζην απφγεην ηεο θαξηέξαο ηνπο ζε κηα αλέιπηδε 

πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηνχλ νηθνλνκηθά. Αληηδξψληαο ζην θιίκα παληθνχ θαη 

θφβνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαίλεηαη λα 

αλακνξθψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη λα βξίζθνληαη ζε δεκηνπξγηθφ 

νξγαζκφ εθπνλψληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.   

 

Σα κέηξα ηεο δηνίθεζεο θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ από-

επαγγεικαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζα απφ ηελ αλαηξνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηνπο ηζηνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απηελέξγεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπο έξγνπ. Ζ αζθπθηηθή πνιηηηθή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πδξνθέθαιε γξαθεηνθξαηία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. κσο, νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα 

δηαθπιάηηνπλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο παξά ηηο δηνηθεηηθέο αληημνφηεηεο θαη 

επηκέλνληαο ζηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ηνπο ζηφρνπο.  

 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο αμηνιόγεζήο ηνπο, ε επηθξαηνχζα ηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη αξλεηηθή ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη ζην ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εγείξνπλ ελζηάζεηο αθελφο 

γηα ηελ αζάθεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

επηζηεκνληθφηεηα ησλ αμηνινγεηψλ ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππνζηεξίδεη φηη ε δηνηθεηηθή επηινγή ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ δελ ηνπο λνκηκνπνηεί σο αμηνινγεηέο ζεσξψληαο φηη ην γεγνλφο 

απηφ ζα δπλακηηίζεη ην ζεηηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο 

ζεσξνχληαη νη απνιχζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο πνζφζησζεο δεδνκέλνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπγθείκελνπ. πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζπκβάιεη 

ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

 

Ζ Αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ κέζα από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαίλεηαη λα κε ζπλέβαιε ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ ππνρξεσηηθή επηβνιή ηνπ ζεζκνχ απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε, θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο 2013-2014, νδήγεζαλ ζε θαρππνςία ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο κε απνηέιεζκα ε απνηίκεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα 

γίλεη θαηά ηξφπν πξφρεηξν θαη δηεθπεξαησηηθφ ρσξίο νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φκσο, 

θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε 

ελδνζρνιηθφ επίπεδν.  
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8.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Μηα αλάινγε έξεπλα ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζα ήηαλ ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο γεληθφηεξα. 

Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο άιισλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα 

ηα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν θαη λα 

αλαδεηρζεί ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο.  

Θα ήηαλ εξεπλεηηθά ζεκαληηθφ λα θαηαδεηρζνχλ νη απφςεηο ησλ αμηνινγεηψλ – 

Γηεπζπληψλ θαη ρνιηθψλ πκβνχισλ – γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη 

φπσο απνηππψλεηαη ζην επίκαρν Π.Γ. 152/2013 (ΦΔΚ 240/5-11-2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 322 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Διιελόγισζζε Βηβιηνγξαθία  

 

Αζαλαζηάδεο, Υ. (2001). Δθπαηδεπηηθά πλδηθάηα θαη αμηνιφγεζε 1982-2000. 

ην: Γ. Μπαγάθεο (επηκ.), Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρνιείνπ, 

146-153. Αζήλα: Μεηαίρκην.  

Αζαλαζνχια-Ρέππα, Α. (1999). Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, αλάπηπμε θαη πνιηηηθή : ε 

δεπηεξνβάζκηα ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε πεξηθεξεηαθή ηεο δηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα (1980-1990). Αζήλα : Διιελ.          

Αζαλαζνχια – Ρέππα, Α. (2001). Καηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ην: Α. Αλδξένπ (επηκ.) 

Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 111-130. Αζήλα ΟΗΔΛΔ, ΗΝΔ/ΓΔΔ-

ΑΓΔΓΤ. 

Αζαλαζνχια-Ρέππα, Α. (2005). Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα. ην: Π. Παζηαξδήο, Η. αββίδεο & Α. Σζηάθθηξνο 

(επηκ.) Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ : απφ ηελ ζεσξία ζηελ 

πξάμε. 39-60. Αζήλα : Διιελ.  

Αζαλαζνχια – Ρέππα, Α. (2008). Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Οξγαλσζηαθή 

πκπεξηθνξά. Ζ Παηδαγσγηθή ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα, Διιελ. 

Αλδξένπ, Α. & Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1990). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο : Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε - Ηζηνξηθή επηζθφπεζε. Αζήλα: 

Δμάληαο.                          

Αλδξένπ, Α. & Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1994). Δμνπζία θαη Οξγάλσζε – Γηνίθεζε 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο. Αζήλα: Νέα χλνξα – Α. Ληβάλε.          

Ardoino, J. (1993) Evaluer controller in Se Former + Pratiques et apprentissages 

de l‟ Education (Σζαθίξε Γ., κηθ.) Νν 28, p. 1-7. 

Βαβνπξάθε, Α., Ενπγαλέιε, Α., νθνχ, Δ. & Κνχηξα, Υ., (2008). Ζ Πνηφηεηα 

ζηελ Δθπαίδεπζε. ην: Βιάρνο, Γ., Γαγθιήο, Η. & Ενπγαλέιε Α. (επηκ.) Ζ Πνηφηεηα 

ζηελ Δθπαίδεπζε – Έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 



 323 

ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 27-61. Αζήλα: 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ – Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.     

Cohen, L. & Manion L. (1994). Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

(Μεηζνπνχινπ, Υ., & Φηινπνχινπ Μ. κηθ). Αζήλα: Μεηαίρκην.  

Bonniol, J.- J. & Vial, M. (2004). Σα κνληέια ηεο αμηνιφγεζεο: ζεκειηψδε θείκελα 

θαη εξκελεπηηθά ζρφιηα. Πνιπκεξνπνχινπ Ε. & Παπαδεκεηξίνπ Ζ. (επηζη. επηκ.), 

(Παπαδεκεηξίνπ Ζ., Πνιπκεξνπνχινπ Ε. & ηεξγίνπ Γ. κηθ.). Αζήλα: Μεηαίρκην.    

Creswell, J. (2011). H Έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε – ρεδηαζκφο, Γηεμαγσγή θαη 

Αμηνιφγεζε ηεο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Έξεπλαο. 1
ε
 Έθδνζε. Σδνξκπαηδνχδεο Υ. 

(επηκ.), (Κνπβαξάθνπ, Ν. κηθ.). Αζήλα: Έιιελ.     

Γξφιιηνο, Γ. (2014, Μάηνο 6). ρεηηθά κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 152/2013 γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.alfavita.gr/arthron/         (εκ. αλάθηεζεο: 20-5-2014). 

Γξφιιηνο, Γ., Ληάκπαο, Σ. & Σδήθαο, Υ. (2002). Οξηζκέλα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ην: Υ. Κάηζηθαο & Γ. Καββαδίαο 

(επηκ.), Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε – Πνηνο, πνηνλ θαη γηαηί, 113-135. Αζήλα: 

αββάιαο. 

Γεθιεξήο Μ. (1986). πζηεκηθή Θεσξία Κξάηνπο θαη Γηθαίνπ. ην: Μ. Γεθιεξήο 

(επηκ.) πιινγηθφ πζηεκηθή Θεσξία. Αζήλα: άθθνπια.  

Γεκαξάο, Α. (1987). Ζ Μεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σφκνο I. Αζήλα: Δξκήο.  

Γεκεηξφπνπινο, Δ. (2002). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε (Μέξνο Α΄): H αμηνιφγεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Αζήλα: Γξεγφξεο.  

Εαβιαλφο, Μ. (1984). Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε. Σφκνο Α΄ Αζήλα: Ίσλ.  

Εακπέηα, Δ. (1995). Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 1974-

1989. Αζήλα: Θεκέιην. 

Ησζεθίδεο, Θ. (2008). Πνηνηηθέο Μέζνδνη έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. 

Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

Κακπνπξίδεο, Γ. (2002). Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ. Αζήλα: 

Κιεηδάξηζκνο.  

http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B4-1522013-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3-%CE%B3%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85


 324 

Καξαιήο, Α. (2008). Εεηήκαηα αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο. Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ζιηθία. Πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (e-class), 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ.   

Καζζσηάθεο, Μ. (2003). Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ Λέζρε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, 30: 3-7. 

Καηζαξνχ, Δ. & Γεδνχιε, Μ. (2008). Δπηκφξθσζε θαη Αμηνιφγεζε ζην ρψξν ηεο 

Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ – 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.  

Κεθαιάο, Α. (1986). Πξνζέγγηζε ζπζηεκάησλ: Δθαξκνγή ζηε Γηνίθεζε 

Οξγαλψζεσλ (Management). ην: Μ. Γεθιεξήο (επηκ.) πιινγηθφ πζηεκηθή Θεσξία 

(ζει. 188). Αζήλα: άθθνπια.  

Κπξηαδή, Ν. (2005). Ζ Κνηλσληνινγηθή Έξεπλα. Κξηηηθή Δπηζθφπεζε ησλ 

Μεζφδσλ θαη ησλ Σερληθψλ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Mason, J. (2003). Ζ Γηεμαγσγή ηεο Πνηνηηθήο Έξεπλαο. 5ε Έθδνζε, Κπξηαδή, Ν., 

(επηζη. επηκ.), (Γεκεηξηάδνπ Δ. κηθ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Μαπξνγηψξγνο, Γ. (1985). ρνιηθά βηβιία θαη θνηλσληθφο έιεγρνο ζηε 

δηδαζθαιία. χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 21.  

Μαπξνγηψξγνο, Γ. (1993). Δθπαηδεπηηθνί θαη αμηνιφγεζε. Αζήλα: χγρξνλε 

Δθπαίδεπζε.                        

Μαπξνγηψξγνο, Γ. (2002). Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: ε ελαξκφληζε ηνπ 

παλνπηηθνχ. ην: Υ. Κάηζηθαο & Γ. Καββαδίαο (επηκ.), Ζ αμηνιφγεζε ζηελ 

εθπαίδεπζε – Πνηνο, πνηνλ θαη γηαηί, 139-149. Αζήλα: αββάιαο. 

Μαπξνγηψξγνο, Γ. (2003). Γηαηί ηφζε «ζπδήηεζε» γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ζ Λέζρε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, 30, 26-27.  

Μελδψλεο, Π., Μαξηφιεο, Γ., & Γαιάλεο, Γ. (2002). Ζ δσληαλή εθπαίδεπζε θάησ 

απφ ηε ζθηά ηνπ λένπ επηζεσξεηηζκνχ. ην: Υ. Κάηζηθαο & Γ. Καββαδίαο (επηκ.), Ζ 

αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε – Πνηνο, πνηνλ θαη γηαηί, 187-212. Αζήλα: αββάιαο. 

 



 325 

Μνζρφπνπινο, Γ. (2005). Αληψλε Σξίηζε Αλέθδνηα θείκελα γηα ηελ παηδεία. 

Αζήλα: Gutenberg. 

Μπνπδάθεο, . (2001). Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε: Ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο, 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. ην: Αμηνιφγεζε θαη 

ινγνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 31-52. Λεπθσζία: Δθπαηδεπηηθφο κηινο Κχπξνπ.  

Ναμάθεο, Α. (2002). Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην: Υ. Κάηζηθαο & Γ. 

Καββαδίαο (επηκ.), Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε – Πνηνο, πνηνλ θαη γηαηί, 213-229. 

Αζήλα: αββάιαο.  

Παπαθσλζηαληίλνπ, Π. (1993). Δθπαηδεπηηθφ έξγν θαη αμηνιφγεζε ζην ζρνιείν: 

θξηηηθή αλάιπζε – πιηθφ ζηήξημεο. Αζήλα: Μεηαίρκην.        

Παπαζηέξγηνο, Α. (2010). Δθπαηδεπηηθνί θαη Λνγνδνζία: ην παξάδεηγκα ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. (Γηπισκαηηθή δηαηξηβή, Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην. ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ). Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://class.eap.gr/LotusQuickr/ekpde/Main.nsf/h_6BD4921C9A960EBCC225782

500468267/7D488877C634FEFAC2257829002827C6/?OpenDocument&ResortAsce

nding=18 (εκ. αλάθηεζεο: 20/5/2014).  

Παξαζθεπφπνπινο Η. (1993). Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σνκ. Α΄ 

Αζήλα: Παλεπηζηήκην Αζελψλ.  

Παξαζθεπνπνχινπ - Κφιιηα, E.A. (2008). Μεζνδνινγία πνηνηηθήο έξεπλαο ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζπλεληεχμεηο. The Journal for Open and Distance Education 

and Educational Technology, Vol. 4, (1). Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/ article/view/60/35 (εκ. αλάθηεζεο: 5-

4-2014). 

Παζηαξδήο, Π. & σθξάηνπο, Μ. (2004). Δθπαηδεπηηθή εγεζία : απφ ηελ πεξίνδν 

ηεο επκελνχο αδηαθνξίαο ζηε ζχγρξνλε επνρή / Πέηξνο Παζηάξδεο, κε ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ Μηράιε σθξάηνπο. Αζήλα: Μεηαίρκην.             

Παζηαξδήο, Π., αββίδεο, Η. & Σζηάθθηξνο Α. (2005). χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην: Π. Παζηαξδήο, Η. 

αββίδεο & Α. Σζηάθθηξνο (επηκ.) Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ : απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε. 63-85. Αζήλα : Διιελ.  

 

http://class.eap.gr/LotusQuickr/ekpde/Main.nsf/h_6BD4921C9A960EBCC225782500468267/7D488877C634FEFAC2257829002827C6/?OpenDocument&ResortAscending=18
http://class.eap.gr/LotusQuickr/ekpde/Main.nsf/h_6BD4921C9A960EBCC225782500468267/7D488877C634FEFAC2257829002827C6/?OpenDocument&ResortAscending=18
http://class.eap.gr/LotusQuickr/ekpde/Main.nsf/h_6BD4921C9A960EBCC225782500468267/7D488877C634FEFAC2257829002827C6/?OpenDocument&ResortAscending=18


 326 

Πνπιαληδάο, Ν. (1984). Σν Κξάηνο, ε εμνπζία, ν ζνζηαιηζκφο. Αζήλα: Θεκέιην.  

Πνπιαληδάο, Ν. (1985). Πνιηηηθή εμνπζία θαη Κνηλσληθέο Σάμεηο, Γ εθδ. Σφκ. Α΄ 

Αζήλα: Θεκέιην.   

Robson, C. (2010). Ζ έξεπλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ: Έλα κέζνλ γηα θνηλσληθνχο 

επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο, 2ε έθδνζε ζπκπιεξσκέλε, Μηραινπνχινπ, 

Κ., (επηζη. επηκ.), Καιπβά, Φ., (επηκ. κηθ.), (Νηαιάθνπ, Β. & Βαζηιηθνχ, Κ. κηθ). 

Αζήλα: Gutenberg. 

νινκψλ, Η. (1999). Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

Σνπινχπεο, Φ. (1985). Γηα ηε Γεκνθξαηία ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα.  

Φίιηαο, Β. (1996). Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία θαη ζηηο ηερληθέο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Αζήλα: Gutenberg. 

Foucault, M. (2011). Δπηηήξεζε θαη Σηκσξία – Ζ Γέλλεζε ηεο Φπιαθήο. 

(Μπέηδεινο Σ. κηθ.) Αζήλα: Πιέζξνλ. (Σίηινο Πξσηνηχπνπ: Michael Foucault, 

Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975).  

Φσηνπνχινπ, Β. (2013). Δπαγγεικαηηζκφο, Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε, 

Δπαγγεικαηηθή Σαπηφηεηα θαη Δθπαηδεπηηθφο. Ζ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή,  Παλεπηζηήκην Παηξψλ. ρνιή 

Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ – Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία). Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE

%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%A

E.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pd

f        (εκ. αλάθηεζεο: 1-7-2014).  

Υαξαθφπνπινο, Κ. (1998). Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδνη ζρνιηθήο κνλάδαο. 

(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Φηινζνθηθή ρνιή. 

Σκήκα Φηινζνθίαο – Παηδαγσγηθήο – Φπρνινγίαο – Σνκέαο Παηδαγσγηθήο). 

Γηαζέζηκν απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο ζην δηθηπαθφ 

ηφπν: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/10381 (εκ. αλάθηεζεο: 1-3-2014).    

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pdf
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/10381


 327 

Ξελόγισζζε Βηβιηνγξαθία 

 

Apple, M. (1996). Cultural Politics and Education. Buckingham: Open University 

Press.  

Ball, S. J. (1990). Politics and Policy Making in Education. London: Routledge.  

Ball, S. J. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of 

Education Policy, Vol. 18 (2), pp. 215-228.  

Ball, J. S. (2008). Performativity, privatisation, professionals and the state. In B. 

Cunningham (Ed.), Exploring Professionalism (pp.50-72), London: Institute of 

Education, University of London.  

Barrett, B. (2012). Is interdisciplinarity old news? A disciplined consideration of  

Interdisciplinarity. British Journal of Sociology of Education, Vol. 33 (1), pp. 97–114. 

Beck, J. (1999). Makeover Or Takeover? The strange death of educational 

autonomy in neo-liberal England. British Journal of Sociology of Education, Vol. 20 

(2), pp. 222-238.  

Beck, J. (2002). The Sacred and the Profane in Recent Struggles to Promote 

Official Pedagogic Identities. British Journal of Sociology of Education, Vol. 23 (4), 

pp. 616-626.  

Beck, J. & Young, M. (2005). The assault on the professions and the restructuring 

of academic and professional identities: a Bernsteinian analysis. British Journal of 

Sociology of Education, Vol. 26 (2), pp. 183–197.  

Bell, B. & Gilbert, J. (1994) Teacher development as professional, personal, and 

social development. Teaching and Teacher Education, Vol. 10 (5), pp. 483–497. 

Bernstein, B. (1996) Pedagogy, Control and Identity.  London: Taylor and 

Francis. 

Bernstein, B. (2000) Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research 

and critique. Lanham, Rowman Littlefield. 

Bush, T. (1995). Theories of Educational Leadership and Management. London: 

Sage Publications.  



 328 

Clarke, J. & Newman, J. (1997). The Managerial State. London: Sage 

Publications.  

Crook, D. (2008). Some historical perspectives on professionalism. In B. 

Cunningham (Ed.), Exploring Professionalism (pp.10-27), London: Institute of 

Education, University of London.  

Durand, D. (1980). La systemique, ed. P.U.F. col. Que sais-je, p. 11, Paris.  

Evans, L. (2002). What is Teacher Development? Oxford Review of Education, 

Vol. 28 (1), pp. 122-137. 

Evans, L. (2008). Professionalism, Professionality and the Development of 

Education Professionals. British Journal of Educational Studies Vol. 56 (1), pp. 20-

38. 

Fielding, M. (2004) “New wave” student voice and the renewal of civic society. 

London Review of Education, 2(3): 197-216. 

Hargreaves, A. (2000). Four Ages of Professionalism and Professional Learning. 

Teachers and Teaching: History and Practice, Vol. 6 (2), pp. 150-182.  

Hargreaves, D. (1994). The new professionalism: The synthesis of professional 

institutional development. Teaching & Teacher Education, Vol. 10 (4), pp. 423-438.  

Jeffrey, B. & Woods P. (1996). Feeling Deprofessionalised: the social construction 

of emotions during an OFSTED inspection. Cambridge Journal of Education, Vol. 26 

(3), pp. 324-343. 

Jessop, B. (1998). The rise of governance and the risks of failure. International 

Social Science Journal, 155.  

Jones, L. & Moore, R. (1995). Approaching competence: the competency 

movement in the New Right and the “Culture Chang” project, British Journal of 

Education and Work, 2, pp. 78-92. 

MacDonald, B. (1976). Evaluation and the Control of Education in Tawney, (Ed.), 

Curriculum Evaluation Today: Trends and Implications. School Council Research 

Studies, Macmillan, London. 

Morley, L. (2003). Quality and Power in Higher Education. Maidenhead: Open 

University Press.  



 329 

Morley, L. & Rassool N. (2000). School effectiveness: new managerialism, 

quality and the Japanization of education. Journal of Education Policy, Vol. 15 (2), 

pp. 169-183.  

O’Flynn, G. & Petersen, E. (2007). The “good life” and the “rich portfolio”:young 

women, schooling and neoliberal subjectification. British Journal of Sociology of 

Education, Vol. 28 (4), pp. 459–472.  

Power, S. (1997). Managing the state and the market: “New” education 

management in five countries. British Journal of Education Studies, Vol. 45(4), pp. 

342-362. 

Power, S. (2008). The imaginative professional. In B. Cunningham (Ed.), 

Exploring Professionalism, (pp.144-160). London: Institute of Education, University 

of London.  

Preston, B. (1996). Award restructuring: a Catalyst in the Evolution of Teacher 

Professionalism, in T. Seddon (ed.), Pay Professionalism and Politics. Melbourne: 

ACER.  

Sachs, J. (2000). The Activist Profession. International Journal of Educational 

Change, Vol.1 (1), pp. 77-95. 

Sacks, J. (2001). Teacher professional identity: competing discourses, competing 

outcomes. Journal of Education Policy, Vol. 16 (2), pp. 149-161.   

Sacks, J. (2003). Teacher Professional Standards: controlling or developing 

teaching? 

Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 9 (2), pp. 174-186. 

Shore, C. & Wright, S. (1999). Audit culture and anthropology: neoliberalism in 

Britain higher education. The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 5, 

pp. 557-575. 

Tobias, R. (2003). Continuing professional education and professionalization: 

travelling without a map or compass? International Journal of Lifelong Education, 

Vol. 22 (5), pp. 445–456.  



 330 

Troman, G. (1996).  The Rise of the New Professionals? The restructuring of 

primary teachers' work and professionalism. British Journal of Sociology of 

Education, Vol. 17 (4), pp. 472-487.   

Whitty, G. (2000). Teacher Professionalism in New Times. Journal of In-Service 

Education, Vol. 26 (2), pp. 280-295. 

Whitty, G. (2002). Making Sense of Education Policy London: Sage   

Whitty, G. (2006). Teacher professionalism in a new era. Paper presented at the 

first General Teaching Council for Northern Ireland Annual Lecture, Belfast, March 

2006, Institute of Education, University of London.  

Whitty, G. (2008). Changing modes of teacher professionalism: traditional, 

managerial, collaborative and democratic. In B. Cunningham (Ed.), Exploring 

Professionalism (pp.28-49), London: Institute of Education, University of London.  

Wittel, A. (2001). Toward a Network Sociality. Theory, Culture and Society, Vol. 

18 (6), pp. 51-76. 

Woods, P., & Jeffrey, B. (2002). The Reconstruction of Primary Teachers’ 

Identities. British Journal of Sociology of Education, Vol. 23 (1), pp. 88-106.  

 

Ννκνζεηηθά Κείκελα 

 

Δγθχθιηνο 70629/Γ4/23-6-2011. πγρψλεπζε Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. 

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:   

file:///C:/Users/user/Downloads/4%CE%91%CE%A3%CE%9F9-

9%CE%9D%CE%A6.pdf               (εκ. αλάθηεζεο: 7-11-2013). 

 

Δγθχθιηνο 70627/Γ4/23-6-2011. Ίδξπζε θαη Πξναγσγή Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη 

Νεπηαγσγείσλ.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/4%CE%91%CE%A3%CE%9F9-

%CE%9D%CE%994.pdf                     (εκ. αλάθηεζεο: 8-11-2013).  

 

file:///F:/Downloads/4Ξ‘Ξ£Ξ�9-9Ξ�Ξ¦.pdf
file:///F:/Downloads/4Ξ‘Ξ£Ξ�9-9Ξ�Ξ¦.pdf
file:///F:/Downloads/4Ξ‘Ξ£Ξ�9-Ξ�Ξ™4.pdf
file:///F:/Downloads/4Ξ‘Ξ£Ξ�9-Ξ�Ξ™4.pdf


 331 

Δγθχθιηνο 82270/Γ4/20-7-2011. Αλαζηνιή Δθαξκνγήο Απνθάζεσλ πγρσλεχζεσλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/1190-

synenwseis-idryseis-scholikwn-monadwn.html      (εκ. αλάθηεζεο: 7-11-2013). 

 

Δγθχθιηνο 169106/Γ4/7-11-2013. Μεηαβνιέο ζρνιηθψλ µνλάδσλ Πξσηνβάζµηαο θαη 

∆επηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://survey.sch.gr/downloads/egkyklios_sxolikwn_metavolwn_169106_d4_2013110

7.pdf                                      (εκ. αλάθηεζεο: 10-11-2013).  

 

Δγθχθιηνο Φ. 50/ 325/141474/Γ1/3-10-2013. Τπνζηήξημε ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ- 

ηειέρσζε κε εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ70 κέζσ ΔΠΑ.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:   

http://blogs.sch.gr/nrammos/files/2013/10/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F9-

%CE%A9%CE%A4%CE%A6.pdf       (εκ. αλάθηεζεο: 30-5-2014).    

 

Δγθχθιηνο Φ.50/267/131333/Γ1/17-9-2013. Λεηηνπξγία ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://dipe-dytik.att.sch.gr/john/oloimero_sxoleio.pdf      (εκ. αλάθηεζεο: 30-5-2014). 

 

Δγθχθιηνο 125334/Γ1/9-9-2013. Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε  ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία & λεπηαγσγεία.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

users.sch.gr/klouvatos/eggrafa/odhgies_9_9_13.doc    (εκ. αλάθηεζεο: 10-11-2013).  

 

Δγθχθιηνο Φ.12/427/79844/Γ1/11-6-2013. Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2013-2014.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/nomoi/programmatismos_ekp_ergou_13-

14.pdf                          (εκ. αλάθηεζεο: 30-6-2013). 

 

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/1190-synenwseis-idryseis-scholikwn-monadwn.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/1190-synenwseis-idryseis-scholikwn-monadwn.html
http://survey.sch.gr/downloads/egkyklios_sxolikwn_metavolwn_169106_d4_20131107.pdf
http://survey.sch.gr/downloads/egkyklios_sxolikwn_metavolwn_169106_d4_20131107.pdf
http://blogs.sch.gr/nrammos/files/2013/10/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F9-%CE%A9%CE%A4%CE%A6.pdf
http://blogs.sch.gr/nrammos/files/2013/10/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F9-%CE%A9%CE%A4%CE%A6.pdf
http://dipe-dytik.att.sch.gr/john/oloimero_sxoleio.pdf
http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/nomoi/programmatismos_ekp_ergou_13-14.pdf
http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/nomoi/programmatismos_ekp_ergou_13-14.pdf


 332 

Δγθχθιηνο Γ2/49181/18-5-2005.  Άδεηα εηζφδνπ ζε ρνιεία.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1585-adeia-eisodou-se-scholeia.html 

(εκ. αλάθηεζεο: 21-5-2014). 

 

Δγθχθιηνο 144456/Γ2/20-12-2005. Δλεκέξσζε καζεηψλ γηα ην πεξηερφκελν 

αλαθνηλψζεσλ, πξνζθιήζεσλ θ.η.ι.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://users.sch.gr/alefthymiou/laws/CIR%20_%20144456%20]%20G2%20]%2020-

12-2005.pdf                                          (εκ. αλάθηεζεο: 21-5-2014).  

 

Δγθχθιηνο 8700/4-11-2013. Άδεηα εηζφδνπ ηξίησλ ζηα ζρνιεία.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://pelop.pde.sch.gr               (εκ. αλάθηεζεο: 15-2-2014). 

Δγθχθιηνο 37100/Γ1/31-3-2010. Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.   

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%

BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%

BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pd

f             (εκ. αλάθηεζεο: 10-4-2014). 

 

Δγθχθιηνο 14841/Γ1/13-2-2012. Πξνεηνηκαζία – Γξάζεηο Γελίθεπζεο ηεο Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ – Απηναμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%

BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-

%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-

%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD

%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf 

(εκ. αλάθηεζεο: 10-4-2014).  

 

Δγθχθιηνο 157723/Γ1/23-10-2013. Γηαδηθαζίεο γελίθεπζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1585-adeia-eisodou-se-scholeia.html
http://users.sch.gr/alefthymiou/laws/CIR%20_%20144456%20%5d%20G2%20%5d%2020-12-2005.pdf
http://users.sch.gr/alefthymiou/laws/CIR%20_%20144456%20%5d%20G2%20%5d%2020-12-2005.pdf
http://pelop.pde.sch.gr/
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/00_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2037100_2010.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf


 333 

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/egkyklios_aee.pdf  

(εκ. αλάθηεζεο: 12-4-2014). 

 

Δγθχθιηνο 190089/Γ1/10-12-2013. Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 – 

Γηαδηθαζίεο.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%

BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%

95-

E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-

%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf     

(εκ. αλάθηεζεο: 12-4-2014).  

 

Δγθχθιηνο 32773/Γ1/6-3-2014. Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2013-2014.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/870-axiologhsh-ekpaidevtiku-

ergu-scholikhs-monadas.html                     (εκ. αλάθηεζεο: 12-4-2014).  

 

Δγθχθιηνο 44375/Γ1/24-3-2014. Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2013-2014.  

Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/2014_g1_44375_24_03_2014_di

efkriniseis.pdf            (εκ. αλάθηεζεο: 12-4-2014).   

 

Δγθχθιηνο 7649/Γ1/18-1-2013. Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2011.  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://iarvanitis.blogspot.gr/2013/01/2013_18.html     (εκ. αλάθηεζεο: 13-4-2014). 

 

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/egkyklios_aee.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/870-axiologhsh-ekpaidevtiku-ergu-scholikhs-monadas.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/870-axiologhsh-ekpaidevtiku-ergu-scholikhs-monadas.html
http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/2014_g1_44375_24_03_2014_diefkriniseis.pdf
http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/2014_g1_44375_24_03_2014_diefkriniseis.pdf
http://iarvanitis.blogspot.gr/2013/01/2013_18.html


 334 

Νφκνο 3848/2010.  Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ 

αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 71/19-5-

2010).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(7).pdf    (εκ. αλάθηεζεο: 10-11-2013).  

 

Νφκνο 2525/1997. Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 188/23-9-

1997).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(25).pdf   (εκ. αλάθηεζεο: 6-11-2013).   

 

Νφκνο 1566/1985. Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 167/30-09-1985).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(23).pdf  (εκ. αλάθηεζεο:  6-11-2013).   

 

Νφκνο 2986/2002. Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 24/13-2-

2002). Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(26).pdf  (εκ. αλάθηεζεο: 8-11-2013).  

 

Νφκνο ΓΧΚΖ 3828/1911. Πεξί θεληξηθνχ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο 

εθπαηδεχζεσο, (ΦΔΚ 185/18-7-1911).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(13).pdf   (εκ. αλάθηεζεο: 1-11-2013).  

 

Νφκνο 240/1914. Πεξί δηνηθήζεσο ηεο Γεκνηηθήο θαη Μέζεο εθπαηδεχζεσο, (ΦΔΚ 

97/16-4-1914).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:   

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(16).pdf   (εκ.αλάθηεζεο: 1-11-2013).  

 

file:///F:/Downloads/document%20(7).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(25).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(23).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(26).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(13).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(16).pdf


 335 

Νφκνο 4178/1929. Πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 11 Μαΐνπ ε.ε. Ν. Γηαηάγκαηνο «πεξί ησλ 

επηζεσξεηψλ ηεο δεκνηηθήο εθπαηδεχζεσο θαη ησλ βνεζψλ απηψλ», (ΦΔΚ 211/28-6-

1929).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:   

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(17).pdf   (εκ. αλάθηεζεο: 1-11-2013). 

 

Νφκνο 309/1976. Πεξί νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο, (ΦΔΚ 

100/30-4-1976).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(19).pdf    (εκ. αλάθηεζεο: 5-11-2013).  

 

Νφκνο 1304/1982. Γηα ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη ηε Γηνίθεζε 

ζηε Γεληθή θαη Μέζε Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο,  (ΦΔΚ 

144/7-12-1982).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(20).pdf    (εκ. αλάθηεζεο: 5-11-2013).  

 

Νφκνο 4024/2011. πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην − βαζκνιφγην, 

εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015, (ΦΔΚ 226/27-10-2011).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/A226_2011.pdf  

(εκ. αλάθηεζεο: 22-2-2014). 

 

Νφκνο 4093/2012. Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013-2016 − Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016, (ΦΔΚ 222/12-11-2012). 

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(31).pdf  (εκ. αλάθηεζεο: 10-11-2013). 

 

Νφκνο 4057/2012. Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  (ΦΔΚ 54/14-3-2012). 

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(33).pdf  (εκ. αλάθηεζεο: 10-11-2013). 

file:///F:/Downloads/document%20(17).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(19).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(20).pdf
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/A226_2011.pdf
file:///F:/Downloads/document%20(31).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(33).pdf


 336 

 

Ν.Γ. 651/1970. Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο θαη δηνηθήζεσο ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηήο, (ΦΔΚ 179/29-8-1970).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(18).pdf   (εκ. αλάθηεζεο: 5-11-2013).  

 

Π.Γ. 152/2013. Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, (ΦΔΚ 240/5-11-2013).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(29).pdf   (εκ. αλάθηεζεο: 1-11-2013).  

 

Π.Γ. 214/1984. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, (ΦΔΚ 77Α΄ 

/29-5-1984).   

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(21).pdf   (εκ. αλάθηεζεο: 5-11-2013). 

 

Π.Γ. 320/1993. Αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, (ΦΔΚ 138/25-8-1993).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(24).pdf (εκ. αλάθηεζεο: 10-11-2013). 

 

Π.Γ. 50/1996. Μεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, (ΦΔΚ 45/8-3-1996).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(8).pdf    (εκ. αλάθηεζεο: 25-11-2013). 

 

Π.Γ. 28/2014.  Μεηαζέζεηο ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, (ΦΔΚ 48/28-2-2014).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(9).pdf     (εκ. αλάθηεζεο: 25-11-2013)  

 

Π.Γ. 201/1998. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. (ΦΔΚ 161/13-7-1998).   

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(34).pdf  (εκ. αλάθηεζεο: 26-11-2013). 

file:///F:/Downloads/document%20(18).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(29).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(21).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(24).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(8).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(9).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(34).pdf


 337 

 

Τ.Α. Γ2/1938/26-2-1998. Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-

instant&rlz=1C1VSNC_enGR570GR571&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=%CE%A5.%CE%91.%20%CE%942%2F1938%2F1998  

(εκ. αλάθηεζεο: 7-11-2013).  

 

Τ.Α. Φ/353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002. Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ,  (ΦΔΚ 1340/16-10-2002). 

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:   

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(28).pdf  (εκ. αλάθηεζεο: 8-11-2013).  

 

Τ.Α. 29984/Γ4/14-3-2011. Τπνβηβαζκφο, ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζε Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ, (ΦΔΚ 440/18-3-2011).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(3).pdf    (εκ. αλάθηεζεο: 7-11-2013). 

 

Τ.Α. 71338/Γ4/24-6-2011. Τπνβηβαζκφο, πγρψλεπζε θαη Καηάξγεζε Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ, (ΦΔΚ 1573/27-06-2011).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(4).pdf    (εκ. αλάθηεζεο: 30-5-2014).  

 

Y.A. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006. Αξηζκφο καζεηψλ αλά Σάμε ή Σκήκα Σάμεο ζην  

Γεκνηηθφ ρνιείν. (ΦΔΚ 1507/13-10-2006).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-

FEK.%201507%20-B-%2013-10-2006.pdf             (εκ. αλάθηεζεο: 8-11-2013). 

 

Τ.Α. Φ.12/520/61575/Γ1/1-6-2011 (ΦΔΚ 1327/16-6-2011). Σξνπνπνίεζε − 

ζπκπιήξσζε ηεο κε αξηζκ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΔΚ 1139, η.Β) θαη ηεο 

https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1VSNC_enGR570GR571&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%CE%A5.%CE%91.%20%CE%942%2F1938%2F1998
https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1VSNC_enGR570GR571&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%CE%A5.%CE%91.%20%CE%942%2F1938%2F1998
https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1VSNC_enGR570GR571&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%CE%A5.%CE%91.%20%CE%942%2F1938%2F1998
file:///F:/Downloads/document%20(28).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(3).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(4).pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-FEK.%201507%20-B-%2013-10-2006.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-FEK.%201507%20-B-%2013-10-2006.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/APOF.%202006%20-FEK.%201507%20-B-%2013-10-2006.pdf


 338 

κε αξηζκ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΔΚ 804, η.Β΄) Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα − ΔΑΔΠ.  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(10).pdf    (εκ αλάθηεζεο: 30-5-2014). 

 

Τ.Α. Φ. 12/622/129803/Γ1/16-9-2013. Σξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ησλ κε αξηζκ. 

πξση. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 θαη Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΔΚ 1507, η. 

Β΄/13-10-2006) Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. (ΦΔΚ 2451/1-10-2013).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/tropopoiisi_dekaplus_fek_2451_b_2013_18_1

0_2013.pdf           (εκ. αλάθηεζεο: 9-11-2013).  

 

Τ.Α. Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη νξγάλσζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. (ΦΔΚ 954/7-9-1998). 

Γηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν:  

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(35).pdf  (εκ. αλάθηεζεο: 19-8-2014). 

 

Y.A. 30972/Γ1/5-3-2013. Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο – Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο, (ΦΔΚ 614/15-3-2013).  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(36).pdf    (εκ. αλάθηεζεο: 10-4-2014). 

 

 

Γηαδηθηπαθέο Πεγέο 

 

Γ.Ο.Δ. (2013, Φεβξνπάξηνο 5). ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ Αμηνιφγεζε. 

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=9752  (εκ. αλάθηεζεο: 30-

3-2013).  

 

Γ.Ο.Δ. (2012, Μάξηηνο 5). Αλαθνίλσζε γηα αμηνιφγεζε. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ 

ηφπν:   

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=8718 (εκ. αλάθηεζεο: 30-

11-2013).  

file:///F:/Downloads/document%20(10).pdf
http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/tropopoiisi_dekaplus_fek_2451_b_2013_18_10_2013.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/tropopoiisi_dekaplus_fek_2451_b_2013_18_10_2013.pdf
file:///F:/Downloads/document%20(35).pdf
file:///F:/Downloads/document%20(36).pdf
http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=9752
http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=8718


 339 

 

Γ.Ο.Δ. (2013, Ννέκβξηνο, 13). Τ.ΠΑΗ.Θ. - Νφκνο γηα ηελ αμηνιφγεζε... απφ ηελ 

θαηάςπμε. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10440  (εκ. αλάθηεζεο: 

30-11-2013).  

 

Γ.Ο.Δ. (2013). Πξφηαζε ηνπ Γ. . ηεο Γ.Ο.Δ. πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Π.Δ. γηα 

ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.doe.gr/013/doe121213.pdf   (εκ. αλάθηεζεο: 15-12-2013).  

 

Γ.Ο.Δ. (2014, Μάξηηνο 30). ΓΟΔ: γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηεο 

ζηάζεο καο απέλαληη ζηα ζρέδηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε – 

αμηνιφγεζε. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://karamanosth.blogspot.gr/2014/03/blog-post_504.html           (εκ. αλάθηεζεο: 5-

4-2014).  

 

Γ.Ο.Δ. (2014, Μάηνο 22). ΓΟΔ: Κείκελν εληαίαο απάληεζεο ζηελ ΑΔΔ. Γηαζέζηκν ζην 

δηθηπαθφ ηφπν:  

http://edunea.gr/index.php/2011-01-31-09-52-53/22827-2014-05-22-17-48-55.html 

(εκ. αλάθηεζεο: 25-5-2014).  

 

Γ.Ο.Δ. (2014, Ηνχληνο 11). Ο αγψλαο γηα ηελ αθχξσζε ζηελ πξάμε ηεο Α.Δ.Δ. 

ζπλερίδεηαη. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10748  (εκ. αλάθηεζεο: 

12-6-2014).   

 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2001). Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο - Οη ζπγθεθξηκέλνη κειινληηθνί 

ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ /* COM/2001/0059 ηειηθφ*/  

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52001DC0059 

 (εκ αλάθηεζεο: 31-8-2014).  

 

Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (2010) Νέν ρνιείν: 

Πξψηα ν Μαζεηήο. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10440
http://www.doe.gr/013/doe121213.pdf
http://karamanosth.blogspot.gr/2014/03/blog-post_504.html
http://edunea.gr/index.php/2011-01-31-09-52-53/22827-2014-05-22-17-48-55.html
http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=10748
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52001DC0059


 340 

http://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/neo%20sxoleio.pdf     (εκ. αλάθηεζεο: 30-6-2014).  

 

ηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020».   

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm 

(εκ. αλάθηεζεο: 31-8-2014). 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/

c11049_el.htm                            (εκ. αλάθηεζεο: 12-11-2013).                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/neo%20sxoleio.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11049_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11049_el.htm


 341 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ  

 

1. Πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο 

 

1.1. Εκθώνηζη 

Αγαπεηέ ζπλάδειθε,  

αο επραξηζηψ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζηε ζπλέληεπμε πνπ δηελεξγψ ζηα 

πιαίζηα ηεο έξεπλάο κνπ.  

Ζ έξεπλά κνπ αθνξά ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην πλεχκα κηαο πνιηηηθήο εμνηθνλφκεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

αο βεβαηψλσ φηη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα παξακείλνπλ απνιχησο αλψλπκα 

θαη εκπηζηεπηηθά θαη ζαο παξαθαιψ λα εθθξάζεηε ηηο απφςεηο ζαο ειεχζεξα 

ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Ζ ζπλέληεπμε ζα καγλεηνθσλεζεί γηα ηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα θπκαίλεηαη απφ 30 ιεπηά σο 45 ιεπηά.  

Πξηλ αξρίζνπκε ηε ζπλέληεπμε, παξαθαιψ, αλ ζέιεηε ζπκπιεξψζηε ηα 

πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζε απηφ ην δειηίν.  
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1.2. Επυηήζειρ 

Δηζαγσγηθέο εξσηήζεηο 

1. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην Τπνπξγείν Παηδείαο αζθψληαο κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

εμνηθνλφκεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ έρεη ιάβεη θάπνηα δηνηθεηηθά κέηξα 

φπσο κεδεληθέο πξνζιήςεηο, ιίγεο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο, ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο, ππνβηβαζκνί θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θ.α.. Δζείο θέηνο έρεηε 

ππνζηεί θάπνην ηδηαίηεξν δηνηθεηηθφ κέηξν ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

θαη πψο βηψζαηε ηελ λέα απηή θαηάζηαζε;  

 

2. Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ θέηνο ζαο νδήγεζαλ ζε αιιαγή 

ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχζαηε πέξζη; (Βνεζεηηθή εξψηεζε πνπ 

ηίζεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο δελ απαληήζεη ζηελ εξψηεζε 1) 

 

3. Πψο βηψζαηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία; (Βνεζεηηθή εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο δελ απαληήζεη ζηελ εξψηεζε 1) 

 

ΑΞΟΝΑ Α: Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο 

ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο. 

4. Σελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρνιείσλ – δεκνηηθψλ 

θαη λεπηαγσγείσλ – ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ππνβηβάζηεθε, ζπγρσλεχηεθε θαη 

θαηαξγήζεθε. Γεκνζηεχκαηα θέξνπλ ηελ θπβέξλεζε έηνηκε λα επαλαιάβεη λέν 

θχθιν ππνβηβαζκψλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιείσλ γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά. Πνηεο επηπηψζεηο έρεη γηα εζάο απηή ε θαηάζηαζε ηφζν πξνζσπηθά φζν θαη 

επαγγεικαηηθά;  

 

5. Καηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά παξαηεξήζεθαλ ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Πνηα πξνβιήκαηα, πηζηεχεηε φηη δεκηνπξγνχληαη ηφζν ζε 

αλζξψπηλν φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν; 
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6. Σν Τπνπξγείν εηζάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα, γηα παξάδεηγκα ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο, ζηελ εθπαίδεπζε. πκκεξίδεζηε ηε ινγηθή ηεο θηλεηηθφηεηαο;  

 

7. αο έρεη ζίμεη ε θηλεηηθφηεηα θαη πνηεο δπζθνιίεο, πηζηεχεηε, φηη 

δεκηνπξγνχληαη ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν;  

 

8. ε πνην βαζκφ, πηζηεχεηε, φηη ε θηλεηηθφηεηα έπιεμε ην νινήκεξν ζρνιείν  θαη 

σο πξνο ηη;  

 

9. Πηζηεχεηε φηη ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ επηηπγράλεη ηνπο 

παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηνπ;  

 

10. Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαηάζζεηαη κε 

βάζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ζε έμη ζπλνιηθά βαζκνχο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

θαζεισζεί κηζζνινγηθά κέρξη ζήκεξα. Οη κηζζνινγηθέο ζαο απνιαβέο ζαο 

δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηηο κεηαθηλήζεηο ζαο;  

 

ΑΞΟΝΑ Β: Δπίδξαζε ησλ λέσλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

11. Γεδνκέλνπ φηη ε αθψιπηε πξναγσγή απφ ηνλ έλα βαζκφ ζηνλ άιιν δελ ηζρχεη 

πιένλ, δειαδή κε ηα λέα κέηξα γηα λα αλέβεη θαλείο βαζκφ ζα πξέπεη λα δεηήζεη λα 

αμηνινγεζεί εζεινληηθά κε πνζφζησζε, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ αλ εζείο ζα 

δεηνχζαηε λα αμηνινγεζείηε πξνθεηκέλνπ λα αλεβείηε βαζκφ;  

 

12. Γηα πνην ιφγν, πηζηεχεηε, φηη κπαίλεη ην δήηεκα ηεο πνζφζησζεο ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 

13. Πηζηεχεηε φηη ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ε ππεξεζηαθή 

επαγγεικαηηθή αλέιημε κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε;  
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14. Θεσξείηε φηη ε αμηνιφγεζή ζαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα παξακνλήο ζηελ εθπαίδεπζε;  

 

15. Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα πνηεο ζθέςεηο ζαο δεκηνπξγνχλ; 

 

ΑΞΟΝΑ Γ: Οη επηπηώζεηο ησλ λέσλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ζην εθπαηδεπηηθό 

έξγν.  

16. Θεσξείηε φηη ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα έρνπλ επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζαο 

έξγν; Αλ λαη, κπνξείηε λα θέξεηε παξαδείγκαηα απφ ηε ζρνιηθή ηάμε; 

 

17. Φέηνο, έρεηε δηαθνξνπνηήζεη ηε δηδαζθαιία ζαο ή ην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν 

ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα;   

 

18. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνχ δηδαθηηθνχ έηνπο θάλεηε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαηλνηνκίεο ή ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε;   

 

ΑΞΟΝΑ Γ: Οη λέεο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ην δήηεκα ηεο 

επαγγεικαηνπνίεζεο ή απνεπαγγεικαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

19. Οη λέεο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ νηθνγελεηαθή ζαο δσή;  

 

20. Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, πνην κέηξν ζα ραξαθηεξίδαηε σο βαζηθφ παξάγνληα 

αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ;   

 

21. Θεσξείηε φηη ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζαο έξγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε;  
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ΑΞΟΝΑ Δ: ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 

22. Σα ηειεπηαία 32 ρξφληα ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ αλελεξγή. 

Πνηνη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ήηαλ νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ ην 

γεγνλφο; 

  

23. Ση πηζηεχεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

παξνχζα ζπγθπξία; 

 

24. Πξφζθαηα, ην Τπνπξγείν πξνσζεί λέν λφκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε απηφλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα θαη απφ ηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Πψο θξίλεηε απηή ηε κνξθή 

αμηνιφγεζεο; 

 

25. Πηζηεχεηε φηη νη ζρέζεηο ζην ζρνιείν, αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ζην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ζα επεξεαζηνχλ κε ηελ επεξρφκελε αμηνιφγεζε;  

 

26. Δζείο πξνζσπηθά είζηε εθ ησλ πξνηέξσλ δεθηηθφο/ή ή αξλεηηθφο/ή κε ηελ 

επεξρφκελε αμηνιφγεζή ζαο;  

 

27. Τπάξρεη δηάρπηα θφβνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε. 

Δζάο ζαο δηαθαηέρεη απηφ ην ζπλαίζζεκα; 

 

28. Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πείηε ηη θνβάζηε αθξηβψο απφ ηελ επεξρφκελε 

αμηνιφγεζε;  

 

29. Πηζηεχεηε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα  ζπκβάιεη 

έζησ θαη ειάρηζηα ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο; 
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30. Πξφζθαηα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο έζεζε ζε εθαξκνγή ην ζεζκφ ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ κέζα απφ ηελ Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε απψηεξν ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ ηα επηηεχγκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

επηζεκαλζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο κε ζηφρν ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 

γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Πψο θξίλεηε ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, έηζη φπσο δηελεξγείηαη;  

 

31. Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ζην 

ζρνιείν ζαο θαη ηη απνθνκίζαηε; 

  

32. Θεσξείηε φηη ε πξνζσπηθή εκπινθή ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη 

πιενλέθηεκα γηα ζαο ζε κηα κειινληηθή πξνζσπηθή αμηνιφγεζε; 

 

33. Πηζηεχεηε φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπσο γίλνληαλ κέρξη 

πέξζη κε ηελ εηήζηα έθζεζε ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ; 

 

αο επραξηζηψ ζεξκά.   
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1.3. Αηομικό Δεληίο Σςνένηεςξηρ 

 

 

Κσδηθφο 

 

 

Φχιν 

 

Άληξαο                                         Γπλαίθα 

 

Ζιηθία 

 

22-30            31-40          41-50         51-60          60 θαη άλσ 

 

Δηδηθφηεηα 

 

 

Παλεπηζηήκην/ Σκήκα 

Απνθνίηεζεο 

 

Έηνο Απνλνκήο 

Πηπρίνπ 

 

 

 

 

πνπδέο / Πξνζφληα 

 

 

Δμνκνίσζε   Ναη   ρη                Γηδαζθαιείν   Ναη   ρη 

 

ΣΠΔ Α΄ επηπέδνπ   Ναη   ρη     ΣΠΔ Β΄ επηπέδνπ Ναη   ρη 

 

Ξέλε γιψζζα:  

 

 

Μεηαπηπρηαθφ    Ναη   ρη 

 

Σίηινο & Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ  

 

 

Γηδαθηνξηθφ       Ναη   ρη 

 

Σίηινο & Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ 

 

                      

 

Δπηκφξθσζε 

 

                      

 

Δπηπιένλ πξνζφληα 

 

 

 

Γηδαθηηθή  

Δκπεηξία 

 

0-5 έηε 

 

6-10 έηε 

 

11-15 έηε 

 

16- 20 έηε 

 

21 θαη άλσ 

 

Δπαγγεικαηηθή  

Καηάζηαζε 

 

 

Μφληκνο /ε 

θαη 

εξγάδνκαη 

ζηελ 

νξγαληθή 

ζέζε 

 

Μφληκνο /ε 

κε 

απφζπαζε 

ζε άιιν 

ζρνιείν 

 

Μφληκνο /ε 

κε 

απφζπαζε 

ζε 

ππεξεζία 

 

Μφληκνο /ε 

κε 

κεηάηαμε 

απφ ηε 

δεπη/ζκηα  

 

Μφληκνο /ε  

ζηε 

δηάζεζε 

ηνπ 

ΠΤΠΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2  

ΓΔΗΓΜΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Α.Α. πλέληεπμεο 13 

Υψξνο ζπλέληεπμεο: Δμσηεξηθφο ρψξνο 

πλνιηθφο ρξφλνο ζπλέληεπμεο: 35 ιεπηά  

 

Αηνκηθά ζηνηρεία 

 

Φχιιν: Άλδξαο 

 

Ζιηθία: 41-50 

 

Δηδηθφηεηα: Γάζθαινο ΠΔ 70 

 

Έηνο απνλνκήο πηπρίνπ:1984 

 

Παλεπηζηήκην/Σκήκα: Παλεπηζηήκην Παηξψλ/ Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Παηξψλ. 

 

Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία: Μφληκνο θαη εξγάδνκαη ζηελ νξγαληθή κνπ ζέζε.  

 

Γηδαθηηθή Δκπεηξία: 21 θαη άλσ   

 

Δπηπιένλ πξνζφληα:.  

Δμνκνίσζε, Γηδαζθαιείν, ΣΠΔ Α & Β επηπέδνπ, 

Πηπρίν: Π.Σ.Γ.Δ. Παηξψλ, Αγγιηθά - Ηηαιηθά 

Μεηαπηπρηαθφ: Π.Σ.Γ.Δ.:  «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή & Γηνίθεζε 

Γηδαθηνξηθφ: Π.Σ.Γ.Δ.: «Κνηλσληθφ Κεθάιαην & Πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ» 

Δπηκνξθσηήο ζην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο  

 

ΤΝ 1, 2……………πλεληεχθηξηα: Γακάια Παλαγηψηα     
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ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Υαίξεηαη. Ολνκάδνκαη Γακάια Παλαγηψηα. Δίκαη δαζθάια θαη θνηηψ ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο 

δηελεξγψ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην πλεχκα 

κηαο πνιηηηθήο εμνηθνλφκεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ αζθνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Θα ήζεια λα κνπ 

απαληήζεηε ειεχζεξα ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο θαηαζέηνληαο ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηελ εκπεηξία ζαο.  Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηά ζαο.  

 

Δηζαγσγηθή εξώηεζε 

1. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην Τπνπξγείν Παηδείαο αζθψληαο κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

εμνηθνλφκεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ έρεη ιάβεη θάπνηα δηνηθεηηθά κέηξα 

φπσο κεδεληθέο πξνζιήςεηο, ιίγεο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο, ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο, ππνβηβαζκνί θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θ.α.. Δζείο θέηνο έρεηε 

ππνζηεί θάπνην ηδηαίηεξν δηνηθεηηθφ κέηξν ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

θαη πψο βηψζαηε ηελ λέα απηή θαηάζηαζε;  

 

Σν βαζηθφ ινηπφλ δηνηθεηηθφ κέηξν, ην νπνίν ε… έρεη θέξεη ζπλέπεηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε κείσζε ηνπ κηζζνχ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δπίζεο, θέηνο 

ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ, ε… ζην νινήκεξν ζρνιείν…ππήξμε απφζπξζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο έπξεπε λα ζηειερψζεη ην νινήκεξν ηκήκα θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη. Απφζπξζε απφ ηε δηνίθεζε. Ζ δηνίθεζε δειαδή κε 

κία εγθχθιην, ε νπνία ήξζε κία κέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απέζπξε 

ηνπο ΠΔ 70 απφ ην νινήκεξν ηκήκα ε… θαη φξηζε φηη ζα πξέπεη λα … λα 

ιεηηνπξγήζεη κφλν κε ηα πεξηζζεχκαηα ησλ σξψλ ησλ εηδηθνηήησλ, ρσξίο ηελ 

παξνπζία ησλ ΠΔ 70. 

 

Ζ δηθή ζαο ζρνιηθή κνλάδα είλαη ΔΑΔΠ; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

ΔΑΔΠ. ΔΑΔΠ. 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αθνξά κφλν ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, έηζη δελ είλαη; 

(Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

Μφλν ηα ζρνιεία ΔΑΔΠ. Γελ ιεηηνχξγεζε ην νινήκεξν παξά κφλν ζηηο αξρέο ηνπ 

Γελάξε θαη φηαλ ιεηηνχξγεζε, ιεηηνχξγεζε κφλν κε ηα πεξηζζεχκαηα ησλ 

εηδηθνηήησλ ε… πνπ ζεκαίλεη δειαδή φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ε… 

ζαθέζηαηα πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεηε ππνζηεί θάπνην δηνηθεηηθφ κέηξν ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

Κπξίσο απηφ ην νηθνλνκηθφ. Έηζη! Απηφ πνπ είπα ζηελ αξρή. 

 

ΑΞΟΝΑ Α: Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο 

ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο. 

 

4. Σελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρνιείσλ – δεκνηηθψλ 

θαη λεπηαγσγείσλ – ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ππνβηβάζηεθε, ζπγρσλεχηεθε θαη 

θαηαξγήζεθε. Γεκνζηεχκαηα θέξνπλ ηελ θπβέξλεζε έηνηκε λα επαλαιάβεη λέν 

θχθιν ππνβηβαζκψλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιείσλ γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά. Πνηεο επηπηψζεηο έρεη γηα εζάο απηή ε θαηάζηαζε ηφζν πξνζσπηθά φζν θαη 

επαγγεικαηηθά;  

 

Δ… γηα κέλα πξνζσπηθά θαίλεηαη φηη δελ ζα έρεη θάπνηεο ζπλέπεηεο πνπ κε 

αθνξνχλ άκεζα. κσο, λνκίδσ, φηη απηέο νη ζπγρσλεχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζηγά, ζηγά 

ζηελ ε…ζηελ ζπζζψξεπζε καζεηψλ, θπξίσο ζηα κεγάια…ζηα κεγάια θέληξα θαη ηε 

δεκηνπξγία ζρνιείσλ πνπ ζα έρνπλ ηκήκαηα κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ. Δπεηδή 

γλσξίδνπκε πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο καζεηψλ ζηε δνπιεηά πνπ κπνξεί λα 

θάλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, ηδηαίηεξα ζηηο δηθέο καο ζπλζήθεο. Απηφ δελ ηζρχεη ζε φιεο 
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ηηο ρψξεο αιιά ηδηαίηεξα ζηηο δηθέο καο ζπλζήθεο. Δλλνψ ηηο θηηξηαθέο, ηνπ 

εμνπιηζκνχ, φπνπ πζηεξνχκε ζαθέζηαηα απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Απηή ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ, θαηά ηελ γλψκε κνπ, ζα θέξεη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

5. Καηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά παξαηεξήζεθαλ ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Πνηα πξνβιήκαηα, πηζηεχεηε φηη δεκηνπξγνχληαη ηφζν ζε 

αλζξψπηλν φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν; 

 

Οη ειιείςεηο απηέο δελ είλαη θαηλνχξηεο. Δίλαη ειιείςεηο πνπ έξρνληαη θαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Αθνξνχλ θπξίσο ηηο θαζπζηεξήζεηο ή θαη πνιιέο θνξέο 

αθνξνχλ θαη ειιείςεηο ε… νιφθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά. Δγψ έρσ παξαδείγκαηα 

δειαδή πνπ… θάπνηεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ζρνιεία 

γηα νιφθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κελ δηδαρζνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. H γεληθφηεξε θαηάζηαζε, έηζη, απηή ησλ ειιείςεσλ έρεη 

θέξεη κεγάιε αλσκαιία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Γειαδή ε... δπζθνιεπφκαζηε πάξα 

πνιχ λα νξγαλψζνπκε ην πξφγξακκά καο, δπζθνιεπφκαζηε πάξα πνιχ λα ην 

ζηαζεξνπνηήζνπκε, θάλνπκε δηαξθψο αιιαγέο. Μπνξεί λα θάλνπκε, αο πνχκε, θαη 

10-15 αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κέρξη λα 

ζηαζεξνπνηεζνχκε ζε θάηη πην ζηαζεξφ θαη… δελ είλαη θαη ζίγνπξν φηη κέρξη ην 

ηέινο ηεο ρξνληάο απηφ ην πξάγκα δελ ζα αιιάμεη. Έρνπκε δειαδή δηαξθψο 

κεηαθηλήζεηο, απνζχξζεηο, έηζη, εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ δηαηαξάζζεηαη κέζα ζε 

απηέο ηηο αιιαγέο; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

ην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ εγψ δελ δηαηαξάζζεηαη δηφηη φηαλ έρνπκε ειιείςεηο, 

έρνπκε απνθαζίζεη θαη δελ θξαηάκε ηνπο καζεηέο κέρξη ηηο 2. Γειαδή θνληαίλνπκε 

ην σξάξην αλάινγα κε ηηο ψξεο πνπ έρνπκε. Βέβαηα, θαη εδψ ην δήηεκα είλαη φηη 

παίδνπκε κε ηε θσηηά. Γειαδή, έηζη, ε πξφσξε απνρψξεζε δελ κπνξεί λα γίλεηαη 

εχθνια. Τπάξρνπλ δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηα δνχκε. Τπάξρεη κηα ζησπειή 



 352 

ζπκθσλία λα ην θάλνπκε φια ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο φηαλ έρνπκε ηηο ειιείςεηο καο. 

Αιιά θαη πάιη δελ είκαη θαζφινπ ζίγνπξνο φηη απηφ πνπ θάλνπκε είλαη πάληα κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη φηη δελ αθξνβαηνχκε θάπνηα ζηηγκή, 

δηαθηλδπλεχνληαο λα βξεζνχκε εθηεζεηκέλνη. 

 

6. Σν Τπνπξγείν εηζάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα, γηα παξάδεηγκα ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο, ζηελ εθπαίδεπζε. πκκεξίδεζηε ηε ινγηθή ηεο θηλεηηθφηεηαο;  

 

Δκ....Δμαξηάηαη ζε πην βαζκφ κπνξεί λα θηάζεη απηή θαη πνηνπο αθνξά. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ δνχκε ηε δηνγθσκέλε, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δεπηεξνβάζκηα, έηζη, 

κε χπαξμε πνιιψλ πιενλαζκάησλ ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο ε…ίζσο εθεί νη 

ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο λα ’λαη αλαγθαίεο αιιά θαη πάιη εθεί κπαίλεη έλα δήηεκα 

γηα ην πφζν κπνξείο λα κεηαθηλήζεηο έλαλ άλζξσπν. Γειαδή λα ηνλ 

κεηαθηλήζεηο…Πφζν καθξηά; Γηαηί δελ κηιάκε γηα αλζξψπνπο λενδηφξηζηνπο. Μηιάκε 

γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλε νηθνγέλεηα δεκηνπξγήζεη, πνπ έρνπλε εγθαηαζηαζεί, πνπ 

πηζαλά έρνπλ πάξεη – αγνξάζεη ζπίηηα, έρνπλε επηιέμεη ηφπνπο θαηνηθίαο, έρνπλε 

αιιάμεη δειαδή απφ ηα κέξε πνπ γελλήζεθαλ θαη έρνπλ επηιέμεη ηφπνπο θαηνηθίαο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Δπνκέλσο, δεκηνπξγείο κηα ηεξάζηηα αλαζηάησζε θαη 

άιισζηε ην δήηεκα εδψ, πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπκε, απηνί νη άλζξσπνη πψο βξέζεθαλ 

ζηελ εθπαίδεπζε; Πξνθαλψο φρη κφλνη ηνπο. Πξνθαλψο θάπνηνο ηνπο δηφξηζε. Απηφ 

ην πξάγκα δειαδή πνπ έξρεηαη μαθληθά ην Τπνπξγείν θαη δελ αλαγλσξίδεη φηη 

ππάξρεη κηα ζπλέρεηα!! Μα θάπνηνο ηνπο δηφξηζε. Κάπνηνο πξνεγνχκελνο Τπνπξγφο, 

Τθππνπξγφο, θάπνηα δηαδηθαζία κέζα απφ ην Τπνπξγείν. Έξρεηαη ινηπφλ θάπνηα 

ζηηγκή θαη ιέεη ηη; Γελ αλαγλσξίδσ ηη; Απηφ πνπ πξνεγνπκέλσο έθαλα εγψ; 

 

7. αο έρεη ζίμεη ε θηλεηηθφηεηα θαη πνηεο δπζθνιίεο, πηζηεχεηε, φηη 

δεκηνπξγνχληαη ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν;  

 

Δκέλα πξνζσπηθά φρη. Γελ κε έρεη ζίμεη φρη. 
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8. ε πνην βαζκφ, πηζηεχεηε, φηη ε θηλεηηθφηεηα έπιεμε ην νινήκεξν ζρνιείν  θαη 

σο πξνο ηη;  

 

Δάλ ην ζπλδπάζσ απηφ κε ηελ αξρηθή εξψηεζε θαη ηελ απφζπξζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ 70 θέηνο απφ ηα ΔΑΔΠ ζρνιεία, πηζηεχσ φηη ην πιήηηεη 

αθάληαζηα. Δκείο δειαδή ε... θέηνο ζην δηθφ κνπ  ην ζρνιείν, πξνθαλψο, απηφ πνπ 

ιεηηνπξγήζακε δελ ήηαλ έλα νινήκεξν ηκήκα. Δ… ήξζαλ ειάρηζηα παηδηά, 

θξαηήζεθε ίζσο θαη πνιιέο θνξέο θάησ απφ ην φξην ησλ  15 καζεηψλ ε… πνιιέο 

θνξέο απηφ πνπ... πνπ θάλακε ήηαλε απιά λα ην ζπξψμνπκε. Καη απηφ δηφηη μέξακε 

φηη αλ πξνρσξήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο φπσο ζα έπξεπε θαη ζχκθσλα κε ην λφκν ζα 

έπξεπε λα ην θιείζνπκε γηαηί ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ ήηαλ πάξα πνιχ ιίγα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα εθζέηακε ζπλαδέιθνπο γηαηί ζα βξίζθνληαλ ζπλάδειθνη κε 

ψξεο ζηνλ αέξα. Καη ζίγνπξα δελ ιεηηνχξγεζε φπσο ιεηηνπξγνχζε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα.  

 

9. Πηζηεχεηε φηη ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ επηηπγράλεη ηνπο 

παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηνπ;  

 

Δ, ηψξα ηη ζεσξνχκε νινήκεξν; Δγψ δελ μέξσ ηη ζεσξνχκε νινήκεξν. Γειαδή, 

αλ ην πάκε κέρξη ηηο 2, αιιά θπζηθά έηζη φπσο νξίδεηαη δελ πάεη κέρξη ηηο 2, πάεη 

κέρξη ηηο 4 θαη ηέηαξην, ηνπιάρηζηνλ ζηα ζρνιεία ηα ΔΑΔΠ. Έηζη φπσο έρεη γίλεη 

φπνπ απιά θάπνηνη κπαίλνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ψξεο ηνπο, έηζη πνπ δελ 

ππάξρεη…θάπνηνο ν νπνίνο λα είλαη…απηφο πνπ ζα ην ζηεξίδεη, ν ππεχζπλνο πνπ ζα 

ην ζηεξίδεη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο φπσο γηλφηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηφηε 

λνκίδσ φηη έρεη ε… έρεη ηειεηψζεη. Δκείο θάλακε πνιιέο πξνζπάζεηεο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζην ζρνιείν πνπ βξίζθνκαη εγψ, λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαπιεξψλνληαο πηζαλά θαη πξάγκαηα ηα νπνία νχηε θαλ θαληάδεηαη ην Τπνπξγείν 

φηη κπνξεί λα ιείπνπλ ζηα παηδηά. Γειαδή ζρεδηάδνληαο θαη θάλνληαο νκαδηθφ 

ηξαπέδη θαη θαγεηφ, ζπκπιεξψλνληαο γεχκαηα απφ ην δήκν. Γειαδή κπήθακε ζηε 

δηαδηθαζία λα ην δνχκε αθφκα πην δεζηά. Ξαθληθά θέηνο φια απηά γθξεκίζηεθαλ.!! 
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10. Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαηάζζεηαη κε 

βάζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ζε έμη ζπλνιηθά βαζκνχο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

θαζεισζεί κηζζνινγηθά κέρξη ζήκεξα. Οη κηζζνινγηθέο ζαο απνιαβέο ζαο 

δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηηο κεηαθηλήζεηο ζαο;  

 

Δκέλα πξνζσπηθά φρη, γηαηί δηακέλσ ζηελ ίδηα πφιε. Δίλαη πνιχ θνληά ην ζρνιείν 

κε ην ζπίηη. 

 

ΑΞΟΝΑ Β: Δπίδξαζε ησλ λέσλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

 

11. Γεδνκέλνπ φηη ε αθψιπηε πξναγσγή απφ ηνλ έλα βαζκφ ζηνλ άιιν δελ ηζρχεη 

πιένλ, δειαδή κε ηα λέα κέηξα γηα λα αλέβεη θαλείο βαζκφ ζα πξέπεη λα δεηήζεη λα 

αμηνινγεζεί εζεινληηθά κε πνζφζησζε, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ αλ εζείο ζα 

δεηνχζαηε λα αμηνινγεζείηε πξνθεηκέλνπ λα αλεβείηε βαζκφ;  

 

Δγψ πξνζσπηθά λαη, ζα ην ήζεια. Θα ην επηδηψμσ. 

 

12. Γηα πνην ιφγν, πηζηεχεηε, φηη κπαίλεη ην δήηεκα ηεο πνζφζησζεο ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 

Γηαηί λνκίδσ κπαίλεη, φπσο κπαίλεη ζ’ φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δίλαη 

έλαο γεληθφο λφκνο απηφο ηνπ θξάηνπο, δελ έρνπλ εμαηξεζεί νη εθπαηδεπηηθνί – θαηά 

ηελ άπνςή κνπ δελ ζα εμαηξεζεί θαη θαλέλαο άιινο – θαη επίζεο είλαη κεγάιε 

θνπβέληα ηψξα γηα ην αλ ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Ζ άπνςή κνπ θαη 

λνκίδσ φηη δελ θέξλσ.. δελ θνκίδσ γιαχθαο ζηελ Αζήλα, είλαη φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη αμηνιφγεζε θαη ζα πξέπεη θάπνηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ…δελ έρνπλ 

ηελ επάξθεηα λα πξνρσξήζνπλ ζην βαζκφ, ζα πξέπεη ζίγνπξα λα θάλνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ. ίγνπξα δελ κπαίλεη απ’ ηελ αξρή ε 
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πνζφζησζε, κπαίλεη απφ έλα βαζκφ θαη πάλσ. ηνπο πξψηνπο βαζκνχο είλαη 

αθφιιεηε.  

 

Δηδηθφηεξα, απφ ην Σ βαζκφ ζην Δ βαζκφ πεξλά ην 100% ησλ αμηνινγνχκελσλ, 

απφ ην βαζκφ Δ ζην Γ βαζκφ κέρξη ην 90% ησλ αμηνινγνχκελσλ θαη απφ εθεί θαη 

πάλσ αξρίδεη θαη κεηψλεηαη ην πνζνζηφ πνπ πεξλά. (Γηεπθξίληζε)  

 

Ναη θαη κεηά αξρίδεη ... Καη κεηψλεηαη δξαζηηθά. Ναη, λαη, δελ μέξσ ηψξα αθξηβψο 

γηαηί δελ έρσ θαη αθξηβψο ζην κπαιφ κνπ ην θείκελν γηα λα μέξσ πνην είλαη ην 

ζθεπηηθφ ηνπ λνκνζέηε. Φαληάδνκαη φηη θάπνηνο ιφγνο … Γπζθνιεχνκαη λα πσ φηη ν 

ιφγνο ζα είλαη αο πνχκε γηα λα κελ πάξεη απηφο πνπ δελ αλεβαίλεη βαζκφ αο πνχκε, 

ηα ρξήκαηα…Ννκίδσ φηη κπαίλεη κέζα ζηνλ θαλφλα φηη φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, 

φινη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη θάπνηνη απ’ απηνχο, λνκίδσ νη πην 

ηθαλνί ζα πξέπεη λα πξνρσξνχλ. Ννκίδσ φηη απηφ ε... ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ 

δεκηνπξγία, κε ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη θάπνηνο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, έηζη! 

Δπνκέλσο, ίζσο, απηφ θπξίσο λα έρεη απηφ ην ζθνπφ. Δλλνψ ζηελ γεληθφηεξε 

αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δγψ 

δπζθνιεχνκαη λα θηάζσ κέρξη ηηο απνιχζεηο ζην δεκφζην ηνκέα. Ννκίδσ έηζη θαη 

αιιηψο έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη πνιχ δχζθνιν, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα, λα 

απνιπζεί θάπνηνο. 

 

ηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε έγηλε απηφ πέξζη ην θαινθαίξη. (Γηεπθξίληζε) 

 

Ναη, λαη. Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο…έγηλε φκσο κ’ έλαλ νξηδφληην ηξφπν, 

ρσξίο θακηά ζηελ νπζία αμηνιφγεζε. Έηζη δελ είλαη; Καη κε έλαλ ηξφπν...γηα ιφγνπο 

πνπ επέβαιε ην Μλεκφλην. Έηζη δελ είλαη; Γειαδή έπξεπε λα βξνπλ θάπνηνπο 

αλζξψπνπο λα απνιπζνχλ ή ηνπιάρηζηνλ λα κπνπλ ζηε δηαζεζηκφηεηα, γηα λα δείμνπλ 

θάπνηα λνχκεξα. Δδψ φκσο κηιάκε γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζα έρεη ζίγνπξα 

θάπνηνπο άμνλεο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ε… θαη λνκίδσ φηη 

ηειηθά ζα ’λαη πνιχ δχζθνιν. Δθηφο θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ 

απνδεδεηγκέλα θαη λνκίδσ απφ ηελ εκπεηξία καο ηφζα ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε, 



 356 

ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη – ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο βέβαηα – νη νπνίνη πξαγκαηηθά 

δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ κέζα ζηε ηάμε. Γη’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο δειαδή, λνκίδσ 

φηη έηζη θαη αιιηψο ζα ππάξμεη κηα κεγάιε δπζθνιία λα ζηαζνχλ ε... ζηελ 

αμηνιφγεζε. Γη’ απηνχο φκσο, κφλν! Καηά ηα άιια, πηζηεχσ φηη ε… ε κεγάιε 

πιεηνςεθία, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ ζα έρεη πξνβιήκαηα. Βέβαηα ε 

πνζφζησζε είλαη έηζη θαη αιιηψο έλα πξφβιεκα. Έηζη; Γειαδή φηαλ πξέπεη λα 

πεξάζεη ην 80%, ελλνείηαη φηη 2 ζηνπο 10 δελ ζα πεξάζνπλ. Έηζη; 

 

13. Πηζηεχεηε φηη ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ε ππεξεζηαθή 

επαγγεικαηηθή αλέιημε κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε;  

 

Παληνχ δελ γίλεηαη απηφ;  

 

Ναη. 

 

14. Θεσξείηε φηη ε αμηνιφγεζή ζαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα παξακνλήο ζηελ εθπαίδεπζε;  

 

Δ, ηψξα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Γηαηί ππάξρεη ιίγν 

ε ηξέια. Έηζη… ε... Λέλε φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ιεηηνχξγεκα επνκέλσο, εληάμεη. 

Κάπνηνο ζηελ εθπαίδεπζε γηα λα ’λαη πεηπρεκέλνο ε… δελ ην θάλεη απαξαίηεηα γηαηί 

ζα πάξεη κεγαιχηεξν κηζζφ γηαηί έηζη ζα ζπλδεζεί κε θάηη άιιν. Σν θάλεη γηαηί απηφ 

είλαη ην θέθη ηνπ. Γηαηί ηνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλεη. 

 

15. Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα πνηεο ζθέςεηο ζαο δεκηνπξγνχλ; 

 

Με κπεξδεχνπλ. Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα κε κπεξδεχνπλ. Γειαδή δελ μέξσ αλ 

πξαγκαηηθά ππάξρεη κηα δεδνκέλε απφθαζε απφ ηελ κεξηά ηεο δηνίθεζεο λα πάξεη 

απηά ηα κέηξα θαη λα ηα θξαηήζεη. Γειαδή, δηαξθψο κπεξδεχνκαη κ’ απηά ηα κπξνο 
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πίζσ πνπ θάλεη ε δηνίθεζε πνιιέο θνξέο θάησ απφ πηέζεηο. Έηζη! Γελ μέξσ θαη αλ ζα 

θξαηεζνχλ, αλ αχξην αιιάμεη απηφο ν Τπνπξγφο, αλ έξζεη θάπνηνο άιινο ή αιιάμεη ε 

θπβέξλεζε. Γειαδή απηφ είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα, δελ ππάξρεη κηα ζηαζεξφηεηα 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Πήξακε κηα απφθαζε δειαδή, ζα ηελ θξαηήζνπκε γηαηί είλαη 

κηα απφθαζε πνπ πήξακε θαη γλσξίδνπκε φηη πξέπεη λα ηελ αθνινπζήζνπκε. 

 

Οη ππνβηβαζκνί ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη ιίγεο απνζπάζεηο θαη κεηαζέζεηο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. (Γηεπθξίληζε) 

 

πσο θαη νη πνιιέο πεξηνδηθέο πξνζιήςεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. 

Παξάινγεο θαη αδηθαηνιφγεηεο. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζιήςεηο γηα ην νινήκεξν ζρνιείν. (Γηεπθξίληζε) 

 

ρη, φρη. Μηιάσ αο πνχκε γηα 50 γπκλαζηέο ζηνλ Ατ ηξάηε. Μηιάσ γηα 40 

θηινιφγνπο ζηε Ρφδν. Μηιάσ γηα ηέηνηα πξάγκαηα, αο πνχκε. Οη νπνίνη, φινη 

έπαηξλαλ απνζπάζεηο γηα ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Οη νπνίνη έπαηξλαλ 

ηαπηφρξνλα θαη ηα κφξηα, έηζη … ζε θακία πεξίπησζε δε ζέισ λα απνδψζσ επζχλε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζ’ απηφ γηαηί εδψ …ε επζχλε ππάξρεη θαη απ’ ηηο δχν κεξηέο. 

Πξνθαλψο θάπνηνο ηνπο δηφξηζε. Πξνθαλψο θάπνηνο, θάπσο εμππεξεηήζεθε γη’ απηφ 

θαη φρη κφλν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη! Γειαδή ε επζχλε ππάξρεη θαη απ’ ηηο δχν 

κεξηέο. Δπνκέλσο, ην λα έξρεηαη ηψξα ε δηνίθεζε σο ηηκεηήο θάπνησλ – ην είπα θαη 

ζηελ αξρή – θάπνησλ έηζη πξαγκάησλ, θάπνησλ απνθάζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη πνιχ 

κεγάιε επζχλε, δελ ιχλεη ην πξφβιεκα έηζη. Απιά δηαηαξάζζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ θαη δηαηαξάζζεη θαη ηηο δσέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ζηε 

δεπηεξνβάζκηα φια απηά ηα ρξφληα ήηαλ αλεμέιεγθηα θαη εγψ λνκίδσ αθφκα θαη 

ζήκεξα. Παξά ηα φπνηα κέηξα, κηιάσ γηα ην survey, κηιάσ γηα ην my school θαη 

ινηπά. Αθφκα θαη ζήκεξα, ην γλσξίδσ, ππάξρνπλ ηξφπνη θάπνηνο λα μεθχγεη απφ 

απηφλ ηνλ έιεγρν. Έηζη. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

ψξεο, παξφια απηά, κε δηάθνξα ηξηθ αο πνχκε ε…θξαηηνχληαη ζηελ ππεξεζία. Υσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θχγνπλ. Έηζη; 
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ΑΞΟΝΑ Γ: Οη επηπηώζεηο ησλ λέσλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ζην εθπαηδεπηηθό 

έξγν.  

 

16. Θεσξείηε φηη ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα έρνπλ επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζαο 

έξγν; Αλ λαη, κπνξείηε λα θέξεηε παξαδείγκαηα απφ ηε ζρνιηθή ηάμε; 

 

Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα απηφ πνπ έρνπλ θάλεη, έρνπλ θέξεη κεγάιε αλαζηάησζε 

ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη; Δπίζεο, εκέλα κνπ θάλεη κεγάιε εληχπσζε φηη 

πνιινί εθπαηδεπηηθνί ρσξίο λα ελεκεξψλνληαη γηα ην πνηα είλαη αθξηβψο απηά ηα 

κέηξα ληψζνπλ φηη απεηινχληαη. Αθφκα θαη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ πξφθεηηαη λα 

ζηρηνχλ, δελ πξφθεηηαη λα απεηιεζνχλ πνηέ. 

 

Λφγσ ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ηνπο; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

ρη κφλν ιφγσ ησλ ρξφλσλ αιιά θπξίσο γηα κέλα, ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δνπιεηάο πνπ παξέρνπλ. Έρνπκε ζπλαδέιθνπο εμαηξεηηθνχο, νη νπνίνη, δελ θξίλσ εγψ 

φηη ζε θακία πεξίπησζε ζα απεηιεζνχλ, θαη απηφ είλαη ε... γηαηί ην αμίδνπλ νη ίδηνη. 

Γηαηί ην ’ρνπλ πεηχρεη νη ίδηνη. Γειαδή είλαη πνιχ ζπλεπείο ζηε δνπιεηά ηνπο, είλαη 

εμαηξεηηθνί θαη ινηπά. Παξφια απηά, ην θιίκα γεληθά κέζα ζηα ζρνιεία είλαη έλα 

θιίκα θφβνπ πηα. Έλα θιίκα ε... φηη δελ μέξνπκε ηη ζα καο μεκεξψζεη αχξην. Έηζη. 

Πνηα ζα είλαη ε απξηαλή εκέξα; Μήπσο απηφ ην πξάγκα θηάζεη αθφκα θαη ζε κέλα. 

Πνπ εγψ είκαη έλαο απιφο εξγάηεο, πνπ εξγάδνκαη κέζα ζηε ηάμε, θάλσ ζσζηά ηε 

δνπιεηά κνπ, ελεκεξψλνκαη γηα ηηο εμειίμεηο, πξνζπαζψ λα είκαη ζχγρξνλνο. 

 

Καη πνηεο επηπηψζεηο πηζηεχεηε φηη θέξλεη απηή ε αλαζηάησζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

Μα είλαη δπλαηφλ, φηαλ δελ έρεηο ηελ ζσζηή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

εξεκία, είλαη δπλαηφλ; Ζ ζρνιηθή κνλάδα είλαη κηα νιφηεηα θαη ηψξα πηα δελ κπνξείο 
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εχθνια λα πάξεηο ή λα δψζεηο ζαλ εθπαηδεπηηθφο εθείλν ην παξαπάλσ πνπ θάπνηε 

έδηλεο. Σψξα ζεσξείο φηη απεηιείζαη απφ παληνχ. Δπνκέλσο θιείλεζαη ζην θαβνχθη 

ζνπ θαη ιεο: «Αθνχ ε…απεηινχκαη ζα αληηδξάζσ αξλεηηθά. Ακπληηθά θαη αξλεηηθά. 

Γειαδή δελ ζα δψζσ εθείλν ην παξαπάλσ. Γελ ζα θάλσ εθείλν ην παξαπάλσ». Καη 

εγψ λνκίδσ δειαδή φηη απηφ ζα θέξεη κία κεγάιε πηψζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Πνιχ κεγάιε πηψζε. Ζ νπνία δελ ζα θαλεί άκεζα αιιά 

ζα θαλεί ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. Μελ μερλάηε επίζεο φηη απηφ, απηφ ην θιίκα, 

φπσο επίζεο θαη ην θιίκα ε... πνπ ππάξρεη: «Πάκε λα πάξνπκε ζχληαμε κήπσο θαη 

γιηηψζνπκε. Γειαδή κήπσο πάξνπκε ην εθάπαμ, κήπσο πάξνπκε κηα θαιχηεξε 

ζχληαμε θαη ινηπά». Ζ ηάζε απηή δηψρλεη απφ ηελ εθπαίδεπζε αλζξψπνπο πνπ είλαη 

έκπεηξνη, φρη κφλν έκπεηξνη αιιά θαη εμαηξεηηθνί εθπαηδεπηηθνί. Δίλαη ζην απφγεην 

πηα ηεο θαξηέξαο ηνπο θαη έρνπλε 3,5,10 ρξφληα ν θαζέλαο κπξνζηά ηνπ, εμαηξεηηθήο 

δνπιεηάο θαη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο δηψρλεηο θαη ηνπο παο ζην ζπίηη ηνπο. 

Απηφ είλαη ηεξάζηην ιάζνο. Θα θαλεί ηα επφκελα ρξφληα γηαηί πηζηεχσ ζα πέζεη 

ζεκαληηθά ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη. Γηαηί ε δνπιεηά δελ είλαη κφλν 

ζηε ηάμε, δελ είλαη κφλν απηφ, είλαη φιν απηφ ην θιίκα κέζα ζην ζρνιείν πνπ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη κηα ζρνιηθή κνλάδα ρξεηάδεηαη ηε ζπλεξγαζία, ρξεηάδεηαη ην 

παξαπάλσ. Γελ κπνξείο λα δίλεη έλαο κφλν. Απηφο ν έλαο κφλν πνπ δίλεη, θάπνηα 

ζηηγκή θαηαληάεη γξαθηθφο, θνπξάδεηαη. Αξρίδνπλ θάπνηα ζηηγκή θαη ηνλ δείρλνπλ νη 

άιινη. Λέλε απηφο γηαηί; Ση πξνζδνθά, αο πνχκε; Ση πεξηκέλεη ε; 

 

17. Φέηνο, έρεηε δηαθνξνπνηήζεη ηε δηδαζθαιία ζαο ή ην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν 

ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα;   

 

Δγψ φρη, φρη. Καη ζα αξγήζσ λα ην θάλσ. Αιιά βιέπσ φκσο φηη ζπκβαίλεη. Λφγσ 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία, επαλαιακβάλσ, έρεη δεκηνπξγήζεη πνιχ θαθή 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νη νπνίνη αληηδξψληαο ακπληηθά 

κπαίλνπλ ζ’ απηή ηελ ζηάζε. 

 

18. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνχ δηδαθηηθνχ έηνπο θάλεηε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαηλνηνκίεο ή ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε;   
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Πνιιά, πάξα πνιιά. Οχησο ή άιισο ηα θάλακε θαη νχησο ή άιισο ηα 

ζπλερίδνπκε ε... θαη θέηνο ρσξίο λα μέξνπκε γηα πφζν θαηξφ αθφκα. Αιιά μέξνληαο 

φηη έλαο ηξφπνο γηα λα μεθχγνπκε απ’ φιε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη φιε ηελ θξίζε 

είλαη λα ζθχςνπκε πεξηζζφηεξν θαη λα δνπιέςνπκε πεξηζζφηεξν αθφκα. Γελ ελλνψ 

ηελ θαηάζηαζε κφλν ζηελ εθπαίδεπζε. Δλλνψ ηελ θαηάζηαζε ε… ηελ γεληθφηεξε, 

πνπ θέξλεη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Δκείο, ινηπφλ, απφ ηελ αξρή έρνπκε, εγψ 

ηνπιάρηζηνλ έρσ απνθαζίζεη φηη ζθχβνληαο πεξηζζφηεξν ζηε δνπιεηά κνπ θαη 

πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξα, ζα κπνξέζσ ίζσο λα γιπηψζσ απ’ φιε απηή ηελ καπξίια 

πνπ ππάξρεη…γχξσ κνπ! 

 

ΑΞΟΝΑ Γ: Οη λέεο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ην δήηεκα ηεο 

επαγγεικαηνπνίεζεο ή απνεπαγγεικαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

19. Οη λέεο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ νηθνγελεηαθή ζαο δσή;  

 

Δ, εληάμεη ηα ρξήκαηα πνπ ιείπνπλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, είλαη πάληα ρξήκαηα πνπ 

ιείπνπλ. Γελ έρσ άιινπο ηξφπνπο λα ηα αλαδεηήζσ επνκέλσο ζα ιείςνπλε απφ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, απ’ ηα παηδηά κνπ. Απφ ηελ δσή κνπ θαη ινηπά. Έρσ απηνθίλεην 15 

εηψλ θαη θπθινθνξψ. Γελ ζα ην αιιάμσ κάιινλ πνηέ. 

 

20. Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, πνην κέηξν ζα ραξαθηεξίδαηε σο βαζηθφ παξάγνληα 

αλαηξνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ;   

 

Δ, είλαη ε εθαξκνγή ηεο θηλεηηθφηεηαο, φρη φκσο ηεο εζεινληηθήο. Έηζη. Δ… θαη 

ηεο ππνρξέσζεο  λα κεηαθηλεζείο αθφκα θαη εθηφο πεξηθέξεηαο. Απηφ λνκίδσ φηη 

είλαη…ε... θαη. Καη ηνπ αξηζκνχ ησλ ιίγσλ κεηαζέζεσλ. Έηζη. Απηφ ε… ζα κπνξνχζε 

ίζσο λα θαιπθζεί κε θάπνην ηξφπν αλ θαη γηα θάπνηεο νηθνγέλεηεο δελ θαιχπηεηαη. 

Τπάξρνπλ νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο έρνπλ κάζεη ηφζα ρξφληα θαη δνπλ πξνζδνθψληαο 

ηελ κεηάζεζε πνπ ζα γίλεηαη θάζε, θάζε ρξφλν. Έηζη. 
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21. Θεσξείηε φηη ηα λέα δηνηθεηηθά κέηξα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζαο έξγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε;  

 

ρη κε ηίπνηα. Σν αληίζεην. Σν αληίζεην. 

 

ΑΞΟΝΑ Δ: ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 

 

22. Σα ηειεπηαία 32 ρξφληα ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ αλελεξγή. 

Πνηνη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ήηαλ νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ ην 

γεγνλφο; 

  

Ξεθάζαξα φηη… ν έλαο ιφγνο είλαη φηη θακία, θακία θπβέξλεζε δελ αλέιαβε ην 

πνιηηηθφ θφζηνο λα ην θάλεη θαη ζπλεξγφο ζ’ απηφ ήηαλ πάληα νη ζπλδηθαιηζηέο. Ζ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε πξνζπάζεζε αιιά δελ πξνρψξεζε πνηέ, δελ πξνρψξεζε πνηέ. 

Πνηέ θαη ν ιφγνο ήηαλε γηαηί πνηέ νη ζπλδηθαιηζηέο δελ άθεζαλ λα γίλεη απηφ! Πνηέ 

φκσο! 

 

23. Ση πηζηεχεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

παξνχζα ζπγθπξία; 

 

ηελ παξνχζα ζπγθπξία ζα πξνζθέξεη ειάρηζηα θαη θπξίσο απηφ πνπ ζα θάλεη 

είλαη λα δηαιχζεη φια ηα ζρνιεία. ια φκσο. Απηφ ζα θάλεη. Ζ παξνχζα ζπγθπξία 

ήηαλ ε ρεηξφηεξε ζπγθπξία γηα λα πεξάζεη ε αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε ζα είρε... 

έπξεπε λα είρε πεξάζεη πνιχ λσξίηεξα. ε άιια ρξφληα, φηαλ ππήξρε.. Άιιν θιίκα… 

αθέζηαηα κε δηαπξαγκάηεπζε. Καη λνκίδσ φηη ε δηαπξαγκάηεπζε ζα κπνξνχζε λα 

είρε γίλεη. Δδψ ηη καο ελδηαθέξεη αο πνχκε; Μαο ελδηαθέξεη θπξίσο… ε αμηνιφγεζε 

είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε θαιχηεξα ζρνιεία θαη θαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Έηζη νξίδεηαη. Με θαλέλαλ άιινλ ηξφπν. Έηζη δελ είλαη; Μηα δπλαηφηεηα γηα λα 

θάλνπκε θαιχηεξα ζρνιεία θαη θαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δάλ ινηπφλ ζα 

εθαξκφδακε ηελ αμηνιφγεζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζα θάλακε θαη θαιχηεξα 
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ζρνιεία θαη θαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θα ππνρξεψλακε ηελ πνιηηεία λα καο 

θηηάμεη θαιχηεξα ζρνιεία θαη ζα ππνρξεψλακε ηελ πνιηηεία λα επηκνξθψζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη δελ ήηαλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Απηφ ζα θάλακε. Καη 

ζα κπνξνχζακε λα δηεθδηθήζνπκε λα κελ ππάξρνπλε πνζνζηψζεηο. Να κελ ζπλδέεηαη 

απηφ κε κηζζνινγηθέο επηβαξχλζεηο ή αλ ζέιεηο ε… κε θφςηκν ηνπ κηζζνχ αιιά κε 

ηελ ππνρξέσζε απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνη δελ ήηαλ ηθαλνί λα θάλνπλ 

εθείλα πνπ έπξεπε λα θάλνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ 

πεξηζηάζεσλ. Γελ έγηλε απηφ θαη απηφ πάεη λα γίλεη ζε κηα επνρή πνπ είλαη καχξε. 

Έηζη. Με έλαλ ηξφπν πνπ θνξηέηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ελψ δελ ζα ’πξεπε λα 

είλαη έηζη. Δδψ ππάξρεη επίζεο έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ. Ο ζπλδηθαιηζκφο δειαδή δελ κπνξεί, ηφζα ρξφληα, λα κελ έρεη θέξεη 

κηα πξφηαζε θαη λα ’ρεη δεηήζεη….απηή ε πξφηαζε λα έρεη πεξάζεη απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, λα ’ρεη εγθξηζεί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα έρεη ππνρξεψζεη ην 

Τπνπξγείν λα γίλεη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Γειαδή εκείο νη ίδηνη, μέξνληαο πηα είλαη 

απηά πνπ ζέινπκε, απηά πνπ ρξεηαδφκαζηε, εκείο νη ίδηνη λα έρνπκε θάλεη ηελ 

πξφηαζή καο. Καη λα έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ηελ πεξάζνπκε απηή θαη ζην 

Τπνπξγείν. Αληίζεηα, θαζπζηεξψληαο ηφζα ρξφληα, φπσο ήηαλ θπζηθφ, θάπνηα ζηηγκή 

καο ήξζε απηφ ην πξάγκα απφ πάλσ. 

 

24. Πξφζθαηα, ην Τπνπξγείν πξνσζεί λέν λφκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε απηφλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα θαη απφ ηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Πψο θξίλεηε απηή ηε κνξθή 

αμηνιφγεζεο; 

 

Δληάμεη. Πψο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη; Δθείλν πνπ δελ βιέπσ φκσο θαη ... 

εγψ δπζθνιεχνκαη … δελ ππάξρεη γηα παξάδεηγκα, ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Γειαδή αμηνινγεί ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν πνηνο; Ο 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, αο πνχκε, θαη ν Πξντζηάκελνο Δπηζηεκνληθήο 

Καζνδήγεζεο. Γηαηί; Μ’ απηνχο έξρεηαη ζ’ επαθή θαζεκεξηλά; Ο Γηεπζπληήο 

αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά νη εθπαηδεπηηθνί δελ αμηνινγνχλ ηνλ Γηεπζπληή. 

Σνλ αμηνινγεί ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο γηαηί; Γηα πνην ιφγν; Να ηα ιάζε καο 
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ινηπφλ. Δδψ είλαη ηα  ιάζε καο. αλ θιάδνο. ηη ζα έπξεπε εκείο νη ίδηνη λα έρνπκε 

πξνιάβεη θαη λα έρνπκε ζθεθηεί φηη ηνλ Γηεπζπληή θπξίσο ζα πξέπεη λα ηνλ 

αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Με εθείλνπο, ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζ’ επαθή. Απηνί λα 

ιέλε ηη αθξηβψο θάλεη απηφο ν άλζξσπνο. Να ηνλ αμηνινγνχλ θαηά ηελ γλψκε κνπ, νη 

γνλείο. Γηαηί φρη; πνηνο δελ θνβάηαη αο πνχκε ηελ ζρέζε κε ηνπο γνλείο ζα 

κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί. Άιισζηε λα πσ θαη θάηη, ν θαθνπξναίξεηνο είλαη έλαο. Να 

’λαη 2, λα ’λαη 5 ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα; Αλ φκσο ξσηήζνπκε ηπραία 20, 30 γνλείο, 

πνηνο είλαη έλαο θαιφο δηεπζπληήο ζα ζνπ πνπλ. Δληάμεη, κπνξεί λα ππάξρνπλ έλαο, 

δπν…. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μπνξεί κε 

θάπνηνλ λα έρεη πξνζσπηθά αιιά νη ππφινηπνη δελ λνκίδσ φηη ζα ηνλ έθξηλαλ. Απηφ 

ινηπφλ είλαη κεγάιν ιάζνο πνπ έρνπκε θάλεη θαη δελ κπνξέζακε λα πεξάζνπκε θάηη 

ηέηνην. Δδψ ινηπφλ ππάξρεη έλα δήηεκα, γηα κέλα. 

 

25. Πηζηεχεηε φηη νη ζρέζεηο ζην ζρνιείν, αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ζην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ζα επεξεαζηνχλ κε ηελ επεξρφκελε αμηνιφγεζε;  

 

ρη κφλν ζα επεξεαζηνχλ. Θα δηαξξαγνχλ αλεπαλφξζσηα θαη ζα γίλνπλ 

εθξεθηηθέο, εθξεθηηθέο. 

 

Καη κεηαμχ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ; (Γηεπθξηληζηηθή 

εξψηεζε) 

 

Βεβαίσο θαη κεηαμχ ηνπο, βεβαίσο θαη κεηαμχ ηνπο!! Ήδε εγψ βιέπσ αο πνχκε 

γηα παξάδεηγκα, ζηε δηθή κνπ ζρνιηθή κνλάδα φηη ππάξρνπλ θνπβέληεο: «Δζχ, γηαηί 

θάλεηο απηά, πεξηκέλεηο αχξην λα αμηνινγεζείο θαιχηεξα!!». Απηά θπζηθά θαη δε 

ππήξραλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. πνηνο ήζειε δνχιεπε γηαηί είρε ην θέθη θαη φπνηνο 

ήζειε δε δνχιεπε αιιά εθείλνο πνπ δελ δνχιεπε είρε επίζεο θαη ηε θήκε ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ δελ δνπιεχεη. Γειαδή ε θαηαμίσζε, ε ζεηηθή εξρφηαλ απ’ ηελ  κηα 

κεξηά θαη ε αξλεηηθή απ’ ηελ άιιε. 
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26. Δζείο πξνζσπηθά είζηε εθ ησλ πξνηέξσλ δεθηηθφο/ή ή αξλεηηθφο/ή κε ηελ 

επεξρφκελε αμηνιφγεζή ζαο;  

 

Δίκαη νπδέηεξνο. Με ηελ έλλνηα φηη ζέισ λα δσ πσο ζα ιεηηνπξγήζεη. Θέισ λα δσ 

ζηελ πξάμε ηη ζα θέξεη αιιά, ήδε, απφ ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, έρσ αληηξξήζεηο 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη γηαηί λνκίδσ φηη δελ γίλεηαη, δελ ιακβάλεη ε... ππφςε φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο. Καη κε ην ζσζηφ ηξφπν. 

 

27. Τπάξρεη δηάρπηα θφβνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε. 

Δζάο ζαο δηαθαηέρεη απηφ ην ζπλαίζζεκα; 

 

ρη, φρη, φρη. Δκέλα ε αμηνιφγεζε δελ κε απαζρνιεί. Γελ κε απαζρφιεζε πνηέ 

θαλελφο είδνπο αμηνιφγεζε. Καη λνκίδσ φηη, ην έρσ μαλαπεί, φηη φπνηνο λνκίδσ φηη 

θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ, φπσο πξέπεη λα ηελ θάλεη … ή λα ην πσ θαιχηεξα, φπνηνο γηα 

κέλα, είλαη επαγγεικαηίαο ζηε δνπιεηά ηνπ – κε ηελ έλλνηα ηελ professional πνπ 

βάδνπλ νη Ακεξηθάλνη – δειαδή επαγγεικαηίαο είλαη απηφο ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη 

γηα ηηο εμειίμεηο, απηφο πνπ είλαη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο, πνπ μέξεη ηηο ηάζεηο, 

πνπ θέξλεη ηα θαηλνχξηα πξάγκαηα γηαηί ηα αλαδεηά ν ίδηνο, ρσξίο λα πεξηκέλεη λα 

ηνπ ηα θέξνπλε θαη λα ηνπ ηα θνξέζνπλε. Έηζη! Δ... απηφο ινηπφλ δελ έρεη λα θνβεζεί 

ηίπνηα, γηα κέλα, απφ θακία αμηνιφγεζε. Γηα κέλα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφο είλαη 

πνιχ θαιχηεξνο απφ ηνπο αμηνινγεηέο ηνπ γηαηί απηφ είλαη έλα παξάδνμν πνπ πξέπεη 

λα πξνζερηεί πάξα πνιχ εδψ. Γειαδή ε αμηνιφγεζε ζα  ’ρεη ηεξάζηην δήηεκα γηαηί 

ηφζα ρξφληα ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζηελ… λα κελ πσ ζηε κεγάιε πιεηνςεθία αιιά 

λα πσ ζε κηα πιεηνςεθία, είλαη γηα κέλα πιεηνςεθία, δελ είλαη ζηειέρε ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζην χςνο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο. Έρνπκε ρνιηθνχο 

πκβνχινπο, νη νπνίνη έγηλαλ ρνιηθνί χκβνπινη φρη γηαηί θαηαμηψζεθαλ κέζα απφ 

ηελ ζρνιηθή ηάμε αιιά γηαηί θαηαμηψζεθαλ κέζα απ’ ην ζπλδηθαιηζκφ. Άλζξσπνη, νη 

νπνίνη απείραλ ρξφληα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Άλζξσπνη, νη νπνίνη, έρσ 

παξαδείγκαηα εγψ αλζξψπσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδάμεη ηα λέα βηβιία, νχηε κία 

ψξα. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ ζα κπνπλ κέζα ζηελ ηάμε ηψξα λα αμηνινγήζνπλ θαη 

ε αμηνιφγεζε, έηζη φπσο ηελ είδα εγψ ζην θείκελν ησλ 320 ζειίδσλ, ηνπιάρηζηνλ απ’ 
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ηελ κεξηά ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη εμνλησηηθή. 

Δμνλησηηθή θαη γηα κέλα ζα θηάζνπκε αθφκα... 

 

Δλλνείηε, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

Βέβαηα, ζα θηάζνπκε αθφκα θαη ζε κελχζεηο. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί εθεί γηα λα 

αμηνινγήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζέμεηο αθφκα θαη ηελ έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

δάζθαινο. Μηα ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ηνλ θάλεη «επαξθή» θαη κηα άιιε έθθξαζε 

ηνλ θάλεη «αλεπαξθή». Δδψ ινηπφλ ζα παίμνπλ ηέηνηα δεηήκαηα. Δάλ δελ ππάξρεη 

επάξθεηα απ’ ηελ κεξηά ησλ ζηειερψλ, αλ δελ είλαη αλαγλσξηζκέλα θαη θαηαμησκέλα 

ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ…απηφ είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο. Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα, φκσο, πνπ ην δεκηνπξγήζακε εκείο νη ίδηνη. 

Οη ίδηνη ην δεκηνπξγήζακε. Καη φρη δελ κηιάσ κφλν γη’ απηνχο πνπ έρνπλ σθειεζεί 

απφ απηή ηελ θαηάζηαζε, κηιάσ θαη γηα ηνπο ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ηφζα 

ρξφληα ζησπνχζαλ. Γηφηη έιεγαλ πνιχ απιά φηη: «Γελ κε ελνριεί, δελ ηνλ ελνριψ, κηα 

ραξά είλαη». Σν θαηαιαβαίλεηο απηφ πνπ ζέισ λα πσ;  

 

Απφιπηα. (Γηεπθξίληζε)  

 

Απηφο είλαη έλαο Γηεπζπληήο άρξσκνο, άνζκνο θαη αδηάιπηνο ζην λεξφ ζαλ ηελ 

θηκσιία. Δίλαη κηα ραξά. Γελ κε ελνριεί, δελ ηνλ ελνριψ. Σψξα ινηπφλ απηφο ν 

άρξσκνο, άνζκνο ζα έξζεη λα κε αμηνινγήζεη. Καη ηψξα μαθληθά ζπκάκαη φηη απηφο 

είλαη ρεηξφηεξνο απφ κέλα. ηη απηφο δελ μέξεη αο πνχκε απφ δηνίθεζε, απηφο δελ 

μέξεη απφ εγεζία, απηφο δελ μέξεη απφ ζπιινγηθφηεηα. Γελ μέξεη ηέηνηα πξάγκαηα. 

κσο ζα ’ξζεη λα κε αμηνινγήζεη ζ’ απηά ηα πξάγκαηα. Πσο ινηπφλ ζα ην θάλεη; 

Σφζα ρξφληα φκσο ηνλ απνδερφκνπλα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ χκβνπιν. 

χκβνπινη πνπ δελ κπήθαλε ζηελ ηάμε πνηέ θαη έγηλαλ μαθληθά χκβνπινη. Πψο 

ζα… πψο ζα αμηνινγήζνπλ απηνί φια απηά ηα θνκκάηηα; Πψο; Με πνηνλ ηξφπν; Έλαο 

ηξφπνο ππάξρεη. Ζ ακνηβαία ππνρψξεζε: «Θα ζνπ βάισ θαιφ βαζκφ γηα λα κελ κε 

μεθσλίζεηο. Θα ζνπ βάισ θαιφ βαζκφ γηα λα κε κνπ θάλεηο κήλπζε». Λνηπφλ θαη 

έηζη ην πξάγκα ζα ζπλερηζηεί πάλσ ζε κηα ζαζξή βάζε, γηαηί ε βάζε είλαη ζαζξή. 
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Δάλ δελ μεθηλήζεη, θαηά ηελ γλψκε κνπ, απηφ ην πξάγκα ζα έπξεπε λα ’ρε έλαλ 

νξίδνληα δεθαεηίαο απ’ ην Τπνπξγείν. Έλα Τπνπξγείν πνπ δνχιεπε ζνβαξά. Έλα 

Τπνπξγείν πνπ ζα δεκηνπξγνχζε πξψηα ζνβαξά ζηειέρε, αλζξψπνπο δειαδή πνπ ζα 

ηνπο επέιεγε φρη κε ζπλδηθαιηζηηθά θξηηήξηα: «Απηφο είλαη δηθφο καο θαη ν άιινο 

είλαη ηνπ αιινπλνχ», αιιά κε βάζε ηελ επηζηεκνληθφηεηα. Θα έθηηαρλε ινηπφλ κηα 

ηέηνηα βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχζε, κε απνδεθηά ζηειέρε απφ ηε βάζε, ζα 

κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε. Σψξα, πνηνο; Σψξα πψο;   

 

28. Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πείηε ηη θνβάζηε αθξηβψο απφ ηελ επεξρφκελε 

αμηνιφγεζε;  

 

Απηφ πνπ είπα πξηλ. ηη ζα γίλεη ε.. ζα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζα πξνζπαζεί ν 

θαζέλαο λα θαιχςεη κέζα απφ απηφ ηελ αλεπάξθεηά ηνπ. Έηζη! 

 

29. Πηζηεχεηε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα  ζπκβάιεη 

έζησ θαη ειάρηζηα ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο; 

 

ε ζηέξεεο βάζεηο, λαη. Δάλ είρακε δειαδή εθπαηδεπηηθνχο επαγγεικαηίεο, έηζη 

δελ είλαη; Καη είρακε θαη ζηειέρε κε επάξθεηα πνηνο ζα θνβφηαλ ηελ αμηνιφγεζε; Θα 

μέξακε φηη ζα κπεη κέζα ζηελ ηάμε, ηα θξηηήξηα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δελ είλαη εθ 

ησλ πζηέξσλ. Ξέξεηο δειαδή φηη ζα έξζεη κέζα, ζα παξνπζηάζεηο έλα ζρέδην 

δηδαζθαιίαο, έηζη δελ είλαη; Θα παξνπζηάζεηο έλα ζρέδην ην νπνίν ζα ’ρεη αξρή, κέζε 

θαη ηέινο. Δάλ ην παξνπζηάζεηο φπσο πξέπεη λα ην παξνπζηάζεηο, πνην είλαη ην 

πξφβιεκα; Σν πξφβιεκα ζνπ, ιέεη: «Μήπσο απηφο πνπ ην αμηνινγεί δελ 

θαηαιαβαίλεη; Παξαλνήζεη θαη δελ θαηαιάβεη;»  

 

Θεσξείηε φηη είλαη φια ηα θξηηήξηα κεηξήζηκα; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

ρη. Γηαηί πξέπεη λα ’λαη; Γψζ’ ηνπ θαη ηελ αιήζεηα. Γελ ην δεηάγακε απηφ; ηαλ 

καο έξρεηαη ην πξφγξακκα ην αλαιπηηθφ δελ βάδεηο κέζα θαη ηελ απηελέξγεηα ηνπ 
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δαζθάινπ; Δθεί γηαηί ηελ δεηάκε; Δδψ λα κελ ηε δψζνπκε; Να ηελ δψζνπκε θπζηθά. 

Αιιά γηα λα ηελ δψζνπκε, λα ηελ παξαρσξήζνπκε πξέπεη λα ’λαη απνδεθηφο απηφο. 

Οη ίδηνη φκσο θαιιηεξγήζακε απηή ηελ αλαπαξαγσγή ηεο κεηξηφηεηάο καο φια απηά 

ηα ρξφληα. Απηφ θάλακε. Αλαπαξαγσγή ηεο κεηξηφηεηαο. Γελ ζέιακε ηα πξάγκαηα λα 

πάλε ςειά. Θέιακε λα είλαη εθεί. 

 

30. Πξφζθαηα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο έζεζε ζε εθαξκνγή ην ζεζκφ ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ κέζα απφ ηελ Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε απψηεξν ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ ηα επηηεχγκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

επηζεκαλζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο κε ζηφρν ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 

γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Πψο θξίλεηε ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, έηζη φπσο δηελεξγείηαη;  

 

Έηζη φπσο δηελεξγείηαη είλαη εμαηξεηηθφο, αλ φκσο γηλφηαλε ζε άιιε επνρή θαη κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο, φρη κε ηνπο θνβηζκέλνπο ζπλαδέιθνπο. Οη θνβηζκέλνη 

ζπλάδειθνη απηήλ ηε ζηηγκή δελ είλαη ζε ζέζε νχηε θαλ λα απνηππψζνπλ ηα 

επηηεχγκαηά ηνπο, ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Φνβνχληαη λα ην θάλνπλ. Φνβνχληαη 

φηη απηφ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θάπνην ηξφπν κε ηελ αμηνιφγεζε. Δλψ είλαη έλα 

πξάγκα πνπ είλαη εληειψο μερσξηζηφ θαη πνπ ζαλ ζθνπφ έρεη κφλν, έηζη, ζχκθσλα κε 

ηα θείκελα, λα θαλνχλ νη αδπλακίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πνιιέο θνξέο απηφ ζα 

ήηαλε θαη ππνβνεζεηηθφ ζηελ επεξρφκελε αμηνιφγεζε. Λέσ, δειαδή, ζαλ 

παξάδεηγκα, φηη εάλ έξζεη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη κε ξσηήζεη ζηε δηδαζθαιία κνπ 

γηαηί δελ ελζσκάησζα ηηο ΣΠΔ, φηαλ εγψ ζα έρσ απνηππψζεη ζηελ Απηναμηνιφγεζε 

φηη δελ ππάξρνπλ ππνινγηζηέο, δελ ππάξρεη ηίπνηα ηέηνην κέζα ζην ζρνιείν. 

αθέζηαηα έρσ ηελ δηθαηνινγία. Έηζη! Τπάξρεη φκσο θαη ε άιιε νπηηθή. ε έλα 

ζρνιείν πνπ έρεη φιεο απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηφηε εθεί ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο θάπνηα 

ζηηγκή λα θαηαιάβεη φηη ζαλ ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπεη ζηε 

δηαδηθαζία λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Γελ κπνξεί λα ηηο έρεη δίπια ηνπ θαη λα κελ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί. Δθεί, ινηπφλ, πξνθαλψο ν ζχκβνπινο λα ηνλ θξίλεη, λα κελ ηνλ θξίλεη 

ζεηηθά γηαηί δελ ηηο ρξεζηκνπνίεζε. 

 31. Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ζην 

ζρνιείν ζαο θαη ηη απνθνκίζαηε; 
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Έρσ ζπκκεηάζρεη θαη απηφ πνπ έρσ απνθνκίζεη είλαη φηη ππάξρεη ηεξάζηηα ε… 

ηεξάζηηα επηθχιαμε. Δ… γη’ απηφ ην δήηεκα. 

 

32. Θεσξείηε φηη ε πξνζσπηθή εκπινθή ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη 

πιενλέθηεκα γηα ζαο ζε κηα κειινληηθή πξνζσπηθή αμηνιφγεζε; 

 

Δ, απηφ ην βάδεη ν λφκνο. Λέεη, αο πνχκε, φηη ζα έρεη θάπνηεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

θαη…κφξηα παξαπάλσ αιιά… ηέινο πάλησλ δελ μέξσ ηψξα θαηά πφζν ζα ηζρχζνπλ 

απηά. Ννκίδσ, φκσο, φηη πνιινί, νη νπνίνη είραλ αληίξξεζε γηα λα κπνπλ, ηειηθά 

κπήθαλ επεηδή θνβήζεθαλ απηφ ην πξάγκα. 

  

33. Πηζηεχεηε φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπσο γίλνληαλ κέρξη 

πέξζη κε ηελ εηήζηα έθζεζε ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ; 

 

Με ηίπνηα. Με ηίπνηα, φκσο. Γελ ππήξρε εηήζηα έθζεζε παξά ήηαλ έλα 

θαιακπνχξη. 

 

Μηα δηεθπεξαησηηθή έθζεζε ελλνείηε; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

Σνπιάρηζηνλ, φρη κφλν δηεθπεξαησηηθή, ζηε δηθή καο ηελ πεξηνρή ήηαλ εληειψο 

έλα θαιακπνχξη. Μάιηζηα εγψ ζα ην πσ απηφ θαη αλ ζέιεηο γξάς’  ην. 

 

Δ… φια ζα ηα γξάςσ (Γηεπθξίληζε). 

 

Βεβαίσο. Δπεηδή ηε πξψηε ρξνληά πνπ ν ζχκβνπινο καο έζηεηιε ην ππφδεηγκα καο 

έζηεηιε… κηα.. ε…  
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Μηα ππνδεηγκαηηθή έθζεζε; (Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε) 

 

ρη. Γελ καο έζηεηιε έλα ππφδεηγκα, καο έζηεηιε ηε θφξκα. Tε θφξκα απηή καο 

ηελ έζηεηιε κε ηελ έθζεζε πνπ έζηειλε κηα ζπλάδειθνο απφ έλα κνλνζέζην ζρνιείν. 

Λνηπφλ, επεηδή ηζαληηζηήθακε πνιχ κ’ απηφ ην ζέκα γηαηί ζεσξήζακε φηη ζα έπξεπε 

λα πεη φηη απηή είλαη ηεο ζπλαδέιθνπ θαη δελ ην έθαλε, ηνπ απνζηείιακε ηελ ίδηα 

πίζσ θαη θάζε ρξφλν ηνπ ζηέιλνπκε ηελ ίδηα, ελφο κνλνζέζηνπ ζρνιείνπ αιιάδνληαο 

κφλν ηνλ ηίηιν ηνπ ζρνιείνπ!! Σίπνηε άιιν! Γελ καο ελφριεζε θαη δελ ηνλ 

ελνριήζακε πνηέ! πλεπψο θαηαιαβαίλεηο γηαηί ιέσ φηη ήηαλ έλα θαιακπνχξη!!  

 

Δπραξηζηψ ζεξκά.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟ 

 

 

ΑΞΟΝΑ Α: Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο 

δηνίθεζεο. 

 

4. Σελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρνιείσλ – δεκνηηθψλ θαη 

λεπηαγσγείσλ – ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ππνβηβάζηεθε, ζπγρσλεχηεθε θαη 

θαηαξγήζεθε. Γεκνζηεχκαηα θέξνπλ ηελ θπβέξλεζε έηνηκε λα επαλαιάβεη λέν 

θχθιν ππνβηβαζκψλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιείσλ γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά. Πνηεο επηπηψζεηο έρεη γηα εζάο απηή ε θαηάζηαζε ηφζν πξνζσπηθά φζν θαη 

επαγγεικαηηθά;  

 

Δ1: Ναη.. Δ…ε…Γηα κέλα επεηδή θαηέρσ νξγαληθή ζέζε ζε έλα κεγάιν 

δσδεθαζέζην ζρνιείν δε ζα έρεη επηπηώζεηο άκεζεο. 

 

E2: Δ…ε…Δίκαζηε ζε αβεβαηόηεηα γεληθά νη πεξηζζόηεξνη. Σν ζρνιείν πνπ έρσ 

νξγαληθή ζέζε είλαη ηεηξαζέζην θαη ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ ζα ράζσ ηελ 

νξγαληθή κνπ ζέζε, ρσξίο λα μέξσ ηη ζα ζπκβεί κεηά. 

 

Δ3: Δ… ζίγνπξα κε αγρώλεη γηα ην πώο ζα είλαη ην κέιινλ θαη ζε πνηα ζέζε ζα 

βξεζώ από ηελ κηα ζηηγκή πνπ είκαη ππεξάξηζκε ζην ζρνιείν πνπ έρσ νξγαληθή 

ηώξα. Δπαγγεικαηηθά ην ίδην. Έηζη άγρνο, αγσλία. Σνπιάρηζηνλ κέρξη λα βγεη ε 

επφκελε, νη επφκελεο κεηαζέζεηο.  

 

Δ4: Αηζζαλφκαζηε, αηζζάλνκαη κία θνβεξή απεηιή. Δ…Μηα απεηιή φηη, ελψ έρσ -

δνπιεύσ 19 ρξόληα θαη έρσ απνθηήζεη κία νξγαληθή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

βξίζθνκαη ζηνλ αέξα. Ήδε θάλεθε θέηνο κε ηελ ππεξαξηζκία θαη ήδε εάλ απηφ 

ζπλερηζηεί, φπνπ θαη λα ζηνρεχζσ γηα κηα πην ζηαζεξή νξγαληθή δελ ππάξρεη πιένλ 

θακία θαη ζηα 19 ρξφληα ππεξεζίαο είλαη ζαλ λα βξίζθεζαη ζηνλ αέξα. Δπεηδή 

ηφικεζεο λα δηεθδηθήζεηο κηα νξγαληθή πνπ επηζπκνχζεο.  
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E5: Ναη πξψηα απ΄ φια θηλδπλεχσ, ην ιηγόηεξν είλαη όηη θηλδπλεύσ λα βξεζώ ζ΄ 

άιιν ζρνιείν θαη ην ρεηξόηεξν πνπ κπνξώ λα πσ είλαη απιά λα ράζσ ηελ δνπιεηά 

κνπ, λα γίλνπλ ζπγρσλεύζεηο, λα θαηαξγεζεί ε νξγαληθή κνπ ζέζε θαη λα κείλσ 

ρσξίο δνπιεηά. 

 

E6: Ο ππνβηβαζκφο θαη ε ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζπλεπάγεηαη θαη ππνβηβαζκό νξγαληθώλ ζέζεσλ. Α…απηφ ζίγνπξα ζα έρεη ηφζν 

πξνζσπηθέο φζν θαη επαγγεικαηηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη πνιχ πηζαλόλ λα 

αλαγθαζηώ λα κεηαηεζώ ζε έλα άιιν ζρνιείν ζε πεξίπησζε πνπ ππνβηβαζηεί ή 

ζπγρσλεπηεί ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρσ νξγαληθή ζέζε ή ζην ρεηξόηεξν 

ζελάξην ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε, δηαζέζηκν νξγαληθό ή 

ιεηηνπξγηθό θελό λα κε  ηνπνζεηήζνπλ ζ’ έλα θνληηλόηεξν λνκό. 

  

Δ7: Πξνζσπηθά, πηζηεχσ, φηη κε θέξλεη ζε α) κία θαηάζηαζε αβεβαηόηεηαο γηα ην 

κέιινλ. Γηα ηελ παηδεία λνκίδσ είλαη πάξα πνιχ άζρεκν γηαηί φηαλ ζα έρνπκε 

ηκήκαηα 30 παηδηψλ είλαη ζαλ λα ππνβαζκίδεη ηελ παηδεία. Οη ζπγρσλεύζεηο δειαδή 

πεξηζζόηεξν γηα κέλα β) είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο παηδείαο. Γηαηί κε 30 παηδηά 

κέζα ζηελ ηάμε δελ ζα κπνξείο λα θάλεηο κάζεκα όηαλ ζπγρσλεύεη θαη άιιν ηα 

ζρνιεία. 

 

Δ8: Ννκίδσ, πσο νη αληηδξάζεηο είλαη αιπζηδσηέο. Όζν ζπγρσλεύνληαη ζρνιεία, 

όζν θαηαξγνύληαη ζρνιεία, όζν ππνβηβάδνληαη, κεηώλνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο πάξα πνιχ δχζθνια α) ζα κπνξέζεη θάπνηνο λα πηάζεη κηα 

νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν πνπ ζέιεη θαη πνπ επηζπκεί. Όπσο θαη γηα πάξα β) 

πνιινύο ζπλαδέιθνπο ζα είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν πιένλ λα πηάζνπλ ην λνκό. 

Μηιάσ γηα λένπο ζπλαδέιθνπο.  

 

Δ9: ίγνπξα, ν ππνβηβαζκφο ζρνιείσλ έκκεζα ζα έρεη επηπηώζεηο γηα όινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Πνιινί ζπλάδειθνη α) ζα ράζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, ζέζεηο εξγαζίαο, 

β) κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα κεηαθηλεζεί έλαο ζπλάδειθνο, λα πάεη ζε 

θάπνην άιιν ζρνιείν θαη γ) γίλεηαη πην ζθιεξόο ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Παχεη πιένλ λα είλαη εθπαηδεπηηθφο. Δ…ινηπφλ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα 

απνιπζνύλ πνιινί ζπλάδειθνη, κέζα ζε απηνύο ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο λα 

είκαη είηε εγώ είηε ε γπλαίθα κνπ. Λνηπφλ, ε… δ) λα κεησζεί πεξαηηέξσ ν κηζζόο, 
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λα … αθόκα θαη λα κελ έρεη κεησζεί ν κηζζόο, κηζζνινγηθά λα κείλνπκε, λα 

κείλνπκε …θαζεισκέλνη. Ναη! ε.. θαη πιένλ μαλά ηνλίδσ, ζα πάςεη ν ξφινο καο, λα 

είκαζηε εθπαηδεπηηθνί.  Δγώ πιένλ δελ ζα πεγαίλσ γηα λα θάλσ κάζεκα ζην 

ζρνιείν, κα ζα πεγαίλσ γηα λα ςάμσ λα βξσ θάπνην ρνξεγό, θάπνηνλ γηα λα 

πάξσ θάπνηα αύμεζε αύξην, κεζαύξην. 

 

Δ10: Δ.. πξνζσπηθά δελ ζα κε επεξέαδε λα ππνβηβαζηεί ή λα ζπγρσλεπηεί θάπνην 

ζρνιείν, ην δηθό κνπ δελ κπνξεί λα ζπγρσλεπηεί. Απηφ γηαηί έρσ πάξα πνιιά 

ρξόληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν άξα δελ κπνξώ λα θύγσ από απηό ην ζρνιείν αιιά 

ζίγνπξα πάξα πνιινί ζπλάδειθνη ζα κείλνπλ ζηνλ αέξα θαη απηφ είλαη πάξα πνιχ 

θαθφ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δ.. απφ εθεί θαη πέξα ζπγρσλεύνληαο θάπνηα ζρνιεία 

ή θαηαξγώληαο ηα ζεκαίλεη όηη θαη πνιιά παηδηά ζα έξζνπλε ζηηο ηάμεηο, δειαδή 

από  20 παηδία ζα γίλνπλ 27, 28, ίζσο θαη 30. Απηφ δελ ζα έρεη θαη πνιχ θαιφ 

απνηέιεζκα ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

 

E11: Πάιη ζε πξνζσπηθό επίπεδν δελ αληηκεησπίδσ θάπνην ηέηνην πξόβιεκα, 

όκσο, ζε νηθνγελεηαθό αληηκεησπίδσ γηαηί ε γπλαίθα κνπ είλαη καζεκαηηθόο θαη 

είλαη ζε ηξία ζρνιεία.  ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε άξα εθεί αληηκεησπίδνπκε 

έλα ζέκα, ζα δνχκε ηψξα. Οη επηπηψζεηο πνηεο είλαη; αθψο νηθνγελεηαθή γαιήλε 

παχεη λα ππάξρεη,  εξεκία, αλαζθάιεηα, άγρνο, ηα νηθνλνκηθά ρεηξνηεξεχνπλ. ε φηη 

αθνξά ηελ νηθνγέλεηα ζαθψο παξακεξίδεηο ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ εμέιημε, δελ 

ηελ έρεηο ηόζν ζην κπαιό ζνπ γηαηί ππάξρνπλ άιιεο πξνηεξαηόηεηεο.  

 

Δ12: Κνηηάμηε, νη ζπγρσλεύζεηο ησλ ζρνιείσλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη 

αλαγθαίεο όηαλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ είλαη ηόζν κηθξόο πνπ δελ δηθαηνινγεί 

ηελ ύπαξμε θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ ζρνιείνπ. ηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη 

κνλνςήθηνο αιιά ζε άιιεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη ζσζηή δηόηη νη επηπηώζεηο πνπ 

έρεη είλαη όηη ράλνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο, ε απψιεηα ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ είλαη 

νδπλεξή γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ, νη 

νπνίνη ζα κεηαθηλεζνύλ ζηα δηπιαλά ζρνιεία. Με ηελ απψιεηα ησλ νξγαληθψλ 

απηψλ ζέζεσλ δεκηνπξγείηαη κηα άζρεκε ςπρνινγηθή πίεζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο, 

πηζαλφλ απηνί νη ζπλάδειθνη λα κελ κπνξέζνπλ λα βξνπλ ζέζε ζην ίδην λνκό θαη 

λα αλαγθαζηνύλ λα θύγνπλ εθηόο λνκνύ, πξάγκα ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη ζηνπο 

ίδηνπο κεγάιν πξόβιεκα αιιά δεκηνπξγεί θαη κεγάιε αλαζηάησζε ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα δηόηη εληζρύεη ηελ αλαζθάιεηα ζε ζρέζε κε ην 

εξγαζηαθό ηνπο κέιινλ. Πηζηεχσ, φηη αλ πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ κεηώζεηο 

γηαηί νη πξώηεο κεηώζεηο ήηαλ θαηαηγηζηηθέο, θαηά ηε γλώκε κνπ, ζα 

δεκηνπξγεζεί πάξα πνιύ κεγάιν πξόβιεκα.     

 

Δ13: Δ… γηα κέλα πξνζσπηθά θαίλεηαη όηη δελ ζα έρεη θάπνηεο ζπλέπηεο πνπ κε 

αθνξνύλ άκεζα. κσο, λνκίδσ, φηη απηέο νη ζπγρσλεχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζηγά, ζηγά 

ζηελ ε…ζηελ ζπζζώξεπζε καζεηώλ, θπξίσο ζηα κεγάια, ζηα κεγάια θέληξα θαη 

ηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ πνπ ζα έρνπλ ηκήκαηα κε πνιύ κεγάιν αξηζκό καζεηώλ. 

Δπεηδή γλσξίδνπκε πφζν ζεκαληηθόο είλαη ν αξηζκόο καζεηώλ ζηε δνπιεηά πνπ 

κπνξεί λα θάλεη έλαο εθπαηδεπηηθόο, ηδηαίηεξα ζηηο δηθέο καο ζπλζήθεο, γηαηί 

απηό δελ ηζρύεη ζε όιεο ηηο ρώξεο αιιά ηδηαίηεξα ζηηο δηθέο καο ζπλζήθεο. Δλλνώ 

ηηο θηηξηαθέο, ηνπ εμνπιηζκνύ όπνπ πζηεξνύκε ζαθέζηαηα από ηηο Δπξσπατθέο 

ρώξεο. Απηή ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ γλώκε κνπ ζα θέξεη 

κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

E14: Δ… επεηδή έρσ αξθεηά ρξόληα ππεξεζίαο, είκαη ζηελ νξγαληθή κνπ ζέζε 

θαη δελ πιήηηεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδνκαη, πξνζσπηθά….Δίλαη κεγάιν 

ζρνιείν, πξνζσπηθά δελ έρσ θακία επίπησζε ζε απηφ, νχηε επαγγεικαηηθά ζεσξψ. 

 

E15: Πξνζσπηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα δνύκε κέζα ζηελ αλαζθάιεηα. Δ… ην 

γεγνλφο φηη θέηνο ππνβηβάζηεθε ην ζρνιείν, ε… πξνζσπηθά κε αγρώλεη δηόηη απηό 

ζεκαίλεη όηη είκαη ε επόκελε, γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Δ… κέζσ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπκε, γλσξίδνπκε όηη ην ζύζηεκα όπνπ ν δηεπζπληήο λνκνύ 

πξόηεηλε θαη ην Τπνπξγείν έθαλε απνδεθηό, δελ ζα ηζρύζεη από ηελ επόκελε 

ζρνιηθή ρξνληά. Αθνχγεηαη φηη ην Τπνπξγείν ζα ιεηηνπξγήζεη θεληξηθά 

παίξλνληαο ζηνηρεία από ηελ βάζε δεδνκέλσλ ην «my school», άξα ζα 

πξνηαζνύλ θεληξηθά νη ππνβηβαζκνί, νη ζπγρσλεύζεηο, νη θαηαξγήζεηο. Θεσξώ 

όηη ζα γίλεη θάηη αλάινγν κ’ απηό πνπ είρε ζπκβεί επί Γηακαληνπνύινπ, όηη ζα 

έρνπκε δειαδή έλα ηζνπλάκη ε… ηέηνησλ πξάμεσλ. Σελ επφκελε ρξνληά. Θα 

πεξηκέλνπλ δειαδή…Απηά ζπλήζσο γίλνληαη ην Φεβξνπάξην – Μάξηην, πεξηκέλσ 

φηη ηέηνηα επνρή ζα έρνπκε, έηζη, ζαξσηηθέο … ε… ζαξσηηθνύο ππνβηβαζκνύο, 

ζπγρσλεύζεηο, θαηαξγήζεηο. 
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Δ16: Πξνζσπηθά, δελ έρεη απηή ηε ζηηγκή, απηή ηε ζηηγκή πνπ ζπδεηάκε δελ 

μέξνπκε ζην κέιινλ. Με ηηο ζπγρσλεύζεηο α) θόβνληαη ζέζεηο, β) κεηώλνληαη 

νξγαληθέο θαη δελ μέξεη θαλείο ηη ζα ζπκβεί. γ) Απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ 

ζηελ ηάμε, αθνύγνληαη γηα ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ, αύμεζε νξίνπ καζεηώλ αλά 

ηκήκα θαη δ) δελ μέξεη θαλείο ζην κέιινλ πνηνο ζπλάδειθνο ζα θηλδπλεύζεη θαη 

πνηνο ζα βξεζεί ζηνλ αέξα. Καη απηά πνπ αθνύκε γηα κεηαθηλήζεηο εληόο λνκνύ 

θαη εθηόο λνκνύ γηα ηνπο πην λένπο θαη αξγόηεξα γηα εκάο ηνπο πην παιηνύο.  Έρσ 

14 ρξφληα ππεξεζίαο θαη είκαη ζηνλ Γ βαζκφ.  

 

Δ17: Δ…πξνζσπηθά δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πεξίπησζή κνπ γηαηί απηφ 

ζεκαίλεη φηη α) ζα ππάξρνπλ όιν θαη ιηγόηεξεο ζέζεηο, ππάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ 

έρνπλ πεξηζζόηεξα κόξηα από κέλα λα δεηνύλ κεηάζεζε ζε πην θεληξηθέο 

κνλάδεο, ζρνιηθέο κνλάδεο, κε απνηέιεζκα εγώ κε ιηγόηεξα κόξηα ε… θαη ρσξίο 

θξηηήξηα νηθνγελεηαθά θαη ηα ινηπά, λα κείλσ πάιη εθηόο νξγαληθήο. Καη 

επαγγεικαηηθά ζεκαίλεη φηη κεγαιψλνπλ ηα ζρνιεία, β) κεγαιώλεη ν αξηζκόο ησλ 

παηδηώλ, άξα αληηθεηκεληθά δπζθνιεύεη ην εθπαηδεπηηθό καο έξγν. 

 

Δ18: Έρεη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο, δηόηη εγώ απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ 

θαηαθέξεη λα πάξσ ηελ νξγαληθή κνπ από ην ζρνιείν πνπ είκαη, πνπ βξίζθεηαη 

ζε κηα απόζηαζε αξθεηά κεγάιε πεξίπνπ…90 ρηιηόκεηξα από ηε κόληκε 

θαηνηθία κνπ κε άζρεκν, θαθνηξάραιν δξόκν κε δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δελ 

κπνξείο λα πεγαηλνέξρεζαη θάζε κέξα κε απνηέιεζκα κε όιεο απηέο ηηο 

ζπγρσλεύζεηο πνπ γίλνληαη θαη δελ αλνίγνπλ νη ζέζεηο γηα λα κπνξέζσ λα πάξσ 

κία κεηάζεζε γηα λα βξίζθνκαη θάπνπ θνληά θαη από ηελ άιιε, πξνζσπηθά, κε 

δπζθνιεύνπλ πάξα πνιύ ζηνλ ηξόπν πνπ… ζηελ νηθνγέλεηά κνπ φηη δελ ζα έρσ 

ηφζν ρξφλν λα αθηεξψζσ ζην παηδί κνπ, φηη, ίζσο, αλαγθαζηψ αλ γίλνπλ φιεο απηέο 

νη ζπγρσλεύζεηο λα είκαη καθξηά κε απνηέιεζκα θαη νηθνλνκηθά λα κελ είλαη 

εθηθηό θαη ζα πξέπεη λα ζηεξείηαη ε νηθνγέλεηά κνπ γηαηί ηα κηζά ρξήκαηα ηνπ 

κηζζνύ κνπ, αλ θαηαιήμσ λα είκαη ζηελ νξγαληθή κνπ ζα πεγαίλνπλ ζηε βελδίλε, 

ζηε κεηαθίλεζε.  

 

Δ19 Δ…ζεσξψ πσο αλ ε θπβέξλεζε επαλαιάβεη απηό ην λέν θύθιν ππνβηβαζκώλ, 

ζπγρσλεύζεσλ, θαηαξγήζεσλ ζρνιείσλ ηελ επόκελε ρξνληά ζίγνπξα ζα 

επεξεάζεη όιν ηνλ εθπαηδεπηηθό θιάδν. Αθνύ ζα κεησζνύλ ζέζεηο ε... ζέζεηο 
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εξγαζίαο θαη ζα είλαη πνιύ δύζθνια ηα πξάγκαηα ε… ζηα ηκήκαηα ησλ 

ζρνιείσλ αθνύ πιένλ ζα είκαζηε ιίγνη δάζθαινη κε πνιύ κεγαιύηεξν αξηζκό 

παηδηώλ αλά ηκήκα. Δ... είλαη έλα ζέκα πνπ κε απαζρνιεί πξνο… επαγγεικαηηθά 

θαη πξνζσπηθά ζα έιεγα όηη νη λέεο ζπγρσλεύζεηο, θαηαξγήζεηο, ππνβηβαζκνί 

ζρνιείσλ, κνπ πεξηνξίδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ δπλαηόηεηα λα έξζσ κε 

θάπνηα κεηάζεζε ή αιιηώο αο ην πνύκε εζσηεξηθή βειηίσζε, ε.. ζην ηόπν 

δηακνλήο κνπ. 

 

 

 

 


