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Abstract: The evaluation of teachers at all levels is a necessity of modern times due to the
economic crisis that exists in our country. The purpose of this paper is to present the types and
forms of evaluation, the necessity and the difficulties of systematic evaluation of teachers. In
conclusion, it is believed that teachers need to be convinced that the evaluation is an ally and
assistant in office exercising.
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Πεπίλητη: Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα
ηεο ζχγρξνλεο επνρήο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο. θνπφο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα είδε θαη νη κνξθέο αμηνιφγεζεο, ε
αλαγθαηφηεηα αιιά θαη νη δπζθνιίεο ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σειεηψλνληαο, πηζηεχεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα πεηζηνχλ φηη ε αμηνιφγεζε είλαη
ζχκκαρνο θαη βνεζφο ηνπο ζην ιεηηνχξγεκα πνπ αζθνχλ.
Λέξειρ κλειδιά: αμηνιφγεζε, δάζθαινο, εθπαηδεπηηθφο, ρξεζηκφηεηα, πξνβιήκαηα

Διζαγυγή
ηηο κέξεο καο, κε ηελ πεληρξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο θξαηηθέο πηζηψζεηο πξνο ηελ
εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα εμεπξίζθνληαη ηξφπνη θαη κέζα, ψζηε ηα ρξήκαηα πνπ επελδχνληαη
λα θέξλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ θαη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο, ψζηε λα εληζρπζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ζηελ εθπαίδεπζε.
Η έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο εκπεξηέρεηαη ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο καο (Fitzpatrick et
al., 2004; Rossi et al., 2004). Χο άλζξσπνη ηείλνπκε λα αμηνινγνχκε θαζεκεξηλά πνηθίιεο
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θαηαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, σο εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχκε θαη
θξίλνπκε ηνπο καζεηέο/ηξηέο καο, νη δηεπζπληέο/ληξηεο αμηνινγνχλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο,
ελψ νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο αμηνινγνχλ θαη πξνβαίλνπλ ζε θξίζεηο γηα πνηθίιεο
θαηαζηάζεηο.
ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε αμηνιφγεζε θαηέρεη θεληξηθή ζέζε θαη απνηειεί
έλαλ θξίζηκν θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα (Τθαληή, 2001) γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο. Η πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνυπνζέηεη
ηελ απφ κέξνπο ηνπο ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ξφινπ ηνπο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηελ πνηνηηθφηεξε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο ηεο εθπαίδεπζεο (Psacharopoulos, 1995). Βέβαηα, ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα γηα λα αλαηξνθνδνηεζεί απφ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη ζπλερψο λα
αληιεί πιεξνθνξίεο θαη απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (Mortimore & Mortimore, 1991).
ην εξψηεκα, φκσο, πνηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ν πην θαηάιιεινο ηξφπνο
αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε απάληεζε είλαη δχζθνιν λα δνζεί. Αλακθίβνια ε
ζπκκεηνρή πνιιψλ αηφκσλ ζηελ αμηνιφγεζε ζε κηα ζπιινγηθή βάζε, αλ θαη ζα είλαη
πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα, ζα έρεη πεξηζζφηεξα, πην βαζηά θαη νπζηψδε απνηειέζκαηα.
Όπσο είλαη θαλεξφ, ε αλάγθε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο
φηη θάζε θνηλσλία πξέπεη λα έρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ην παξερφκελν απφ ην ζεζκφ ηνπ
ζρνιείνπ εθπαηδεπηηθφ έξγν ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη είλαη πνηνηηθά πςεινχ
επηπέδνπ. Γεληθφηεξα, είλαη απαξαίηεην λα απνηηκψληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ζε κία θνηλσλία, έλαο θαλφλαο απφ ηνλ νπνίν δελ είλαη βέβαηα δπλαηφ λα
εμαηξεζεί ν ηφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο εθπαίδεπζεο.

1. Οπιζμόρ ηηρ αξιολόγηζηρ
Ο φξνο αμηνιφγεζε, ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα ηνλ θάζε άλζξσπν, εθφζνλ ε
απφδνζε ηνπ φξνπ ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ αμηνινγεηή, θαζψο θαη ζην πψο επηδηψθεη
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο.
Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο δφζεθε απφ ηνλ Scriven (1990) θαη αλαθέξεη φηη
αμηνιφγεζε είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ελφο πξάγκαηνο ή κηαο δηαδηθαζίαο. Απηφο ν
νξηζκφο έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο (Stufflebeam, 2001; Fitzpatric et al.,
2004; Γεκεηξφπνπινο, 2007).
Ο Tuckman (1975) αλαθέξεη πσο ε αμηνιφγεζε είλαη κηα εξγαζία φπνπ ηα κέξε, νη
δηαδηθαζίεο ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο εμεηάδνληαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ είλαη
ηθαλνπνηεηηθά, εηδηθά ζε αλαθνξά κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο πξνζδνθίεο ή ηα
πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί. Δπίζεο, ν Pophan (1975) δίλεη έκθαζε ζηε ζπζηεκαηηθή
αμηνιφγεζε, ηελ νπνία νξίδεη σο ηελ νξγαλσκέλε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ θαηλνκέλσλ. Με
ηνπο πξνεγνχκελνπο νξηζκνχο ζπκθσλνχλ νη Rossi et al. (2004) θαη Potter (2006) θαη
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ηνλίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε είλαη κηα ζπζηεκαηηθή, απζηεξή, ιεπηνκεξήο εθαξκνγή
επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ χπαξμε
ζαθψλ, κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ψζηε νη αμηνινγεηέο λα έρνπλ θνηλφ ζεκείν
αλαθνξάο ζε απηφ πνπ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ.
ηελ Διιάδα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαπηχρζεθε πξφζθαηα, θαη έκθαζε ζε
απηήλ δφζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007). χκθσλα κε ηνπο
Μαπξνγηψξγν (2002) θαη Καςάιε (2004) ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπζηεκαηηθή
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνδίδνπκε νξηζκέλε αμία, πνζνηηθή ή πνηνηηθή, ζε έλα αληηθείκελν,
κέζν, απνηέιεζκα ή πξφζσπν, εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη κεζνδνινγία.
Η αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη ζε θάζε αλζξψπηλε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα θξηζεί κε βάζε ηνπο
φξνπο κηαο αμίαο. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ ελεξγεκάησλ ζηνλ νπνίν
εθαξκφδεηαη είλαη ε Δθπαίδεπζε. Αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο
κπνξεί λα είλαη ε απφδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ, ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ κεζφδσλ, ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θαη ησλ
επνπηηθψλ κέζσλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993).
Σν δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απνηειέζεη πνιιέο θνξέο
ην επίθεληξν ζπδεηήζεσλ. Η εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, απνηειεί ηελ ζπζηεκαηηθή θαη
νξγαλσκέλε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δηεξγαζίεο, ζπζηήκαηα, άηνκα, πιαίζηα θαη
απνηειέζκαηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εθηηκνχληαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο
ζθνπνχο θαη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (Stiggins, 2000). Αθφκε, ν Παζηαξδήο (1996)
αλαθέξεη φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ε εθπαηδεπηηθή
εγεζία ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ή ηε
ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο κηζζνινγηθή ή
βαζκνινγηθή αλαβάζκηζε. χκθσλα κε ηνλ Μπνπδάθε (2001) εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε είλαη
ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηίκεζε
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
πκπεξαζκαηηθά, φπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ζρεδφλ ηηο έλλνηεο ηεο δηνίθεζεο, έηζη θαη κε ηελ
αμηνιφγεζε, δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο φζνλ αθνξά ηεο έλλνηαο θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο, θαη ζχκθσλα κε ην νινκψλ (1999) θάζε θνξά απηφο απνηππψλεη, ηηο
πξνζέζεηο θαη ηελ νπηηθή ηνπ θάζε εξεπλεηή/ηξηαο, ζηηο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη
ηδενινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεηαη. Με ηελ παξαπάλσ ζέζε ζπκθσλνχλ θαη νη
Hurteau et al. (2009) θαη αλαθέξνπλ φηη εμαηηίαο ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηε ζεσξία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο
αμηνιφγεζεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθσλία σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ελφο θνηλψο απνδεθηνχ
νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο (Fitzpatrick et al., 2004).
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2. Γιακπίζειρ ηηρ αξιολόγηζηρ
Οη κνξθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε αθνξνχλ ηηο
δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλα θξηηήξηα (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). ηηο δχν πην
δηεπξπκέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο εληάζζνληαη ε ζπλερήο θαη ε απνζπαζκαηηθή αμηνιφγεζε
(Κσλζηαληίλνπ, 2007).
Η ζςνεσήρ αξιολόγηζη πεξηιακβάλεη πνηθίιεο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο ζηηο νπνίεο
ππνβάιιεηαη ν αμηνινγνχκελνο εθπαηδεπηηθφο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαηά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληίλνπ (2007) κε ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο αμηνιφγεζεο επηδηψθεηαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ε δηακφξθσζε αληηθεηκεληθήο γλψκεο γηα απηφλ θαη ε επηζήκαλζε ησλ
αδπλακηψλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ.
Η αποζπαζμαηική αξιολόγηζη, πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
απνζπαζκαηηθά, δειαδή ζην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Η απνηίκεζε ηεο επίδνζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηεξίδεηαη ζην απνηέιεζκα ειάρηζησλ αμηνινγηθψλ δνθηκαζηψλ
(Κσλζηαληίλνπ, 2007).
Μαδί κε άιινπο ζεσξεηηθνχο ηεο αμηνιφγεζεο, νη Worthen & Sanders (1987) δηαθξίλνπλ ηελ
αμηνιφγεζε ζε αλεπίζεκε θαη επίζεκε.
Ανεπίζημη είλαη ε αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ θαζέλα θαζεκεξηλά γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο θαη κε δηάθνξεο επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
αηφκνπ. Οη αμηνινγήζεηο απηέο είλαη θαηά θαλφλα κε ζθφπηκεο, είλαη πξνζσπηθέο,
ππνθεηκεληθέο θαη επθαηξηαθέο. Όιεο απηέο νη αμηνινγήζεηο θαη νη θξίζεηο καο βνεζνχλ λα
πξνρσξήζνπκε ζε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ
(Fitzpatrick et al., 2004). Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη δε ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο
θαλφλεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007)
Απφ ηελ άιιε, η επίζημη αξιολόγηζη είλαη ζθφπηκε θαη θπζηθά ζπλεηδεηή θαη
πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηα εηδίθεπζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζπλήζσο
αλαιακβάλεηαη κε θάπνηνλ επίζεκν ηξφπν θαη δηαδηθαζίεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007). Σφζν ε
επίζεκε φζν θαη ε αλεπίζεκε αμηνιφγεζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ
Schwandt (2001) ε αμηνιφγεζε δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο θαλφλεο,
αιιά ζπκβάιεη ζην λα γίλεη ε θαζεκεξηλή δσή πην θαηαλνεηή.
Άιιε δηάθξηζε είλαη αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη
δηαθξίλεηαη ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή (Μπνπδάθεο, 2001).
Η εξυηεπική αξιολόγηζη πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνξείο εθηφο ζρνιηθήο νκάδαο, απφ έλα
άηνκν ή νκάδα αμηνινγεηψλ (Rossi et al., 2004; Fitzpatrick et al., 2004) θαη αλήθνπλ ζηηο
αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο δηνίθεζεο ή αλαιακβάλνπλ κε αλάζεζε, δηαηεξψληαο κηα ζέζε
ζρεηηθήο απηνλνκίαο σο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ην ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο (νινκψλ, 1999). Η
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα δψζεη πην έγθπξεο θαη αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο, αθνχ ν
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αμηνινγεηήο είλαη έλα νπδέηεξν άηνκν, απαιιαγκέλν απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ππνθεηκεληθέο
θξίζεηο. ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε αλαπηχρζεθε θπξίσο
κε ηε κνξθή ηεο επηζεψξεζεο (Σζαληάθεο, 2007), ησλ πξνηχπσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο επίζεο θαη κε ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο (Αλδξένπ &
Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994).
Η εζυηεπική αξιολόγηζη γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη
δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε δχν κνξθέο: ηελ ηεξαξρηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία νη
αλψηεξνη ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία θξίλνπλ ηνπο θαηψηεξνπο θαη ηε ζπιινγηθή εζσηεξηθή
αμηνιφγεζε ή απηναμηνιφγεζε. χκθσλα κε ηνλ νινκψλ (1999) ν θχξηνο ζηφρνο ηεο
ηεξαξρηθήο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαη
ζηνρεχεη θπξίσο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ ππαθνή ζην λφκν.
ηελ απηναμηνιφγεζε, ιακβάλνπλ κέξνο σο αμηνινγεηέο θαη φρη κφλν σο αμηνινγνχκελνη ηα
ίδηα άηνκα πνπ εθαξκφδνπλ ηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή νη
εθπαηδεπηηθνί. Η απηναμηνιφγεζε είλαη ζαθψο δχζθνιε, γηαηί απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα αλαζηνραζκφ, φκσο είλαη ρξήζηκε ππφζεζε. Σν βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην θάζε ζρέδην καζήκαηνο, ε απφθηεζε έγθπξεο γλψζεο
γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο
ηνπ (νινκψλ, 1999). Η απηναμηνιφγεζε, φκσο, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηφ ην
θξηηήξην αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πξάμε φπσο ηε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζην κάζεκα, ηα θίλεηξα γηα κάζεζε αιιά θαη ηα δηάθνξα ςεθηαθά κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο. Έλα εξγαιείν πνπ ζα βνεζνχζε γηα θάηη ηέηνην είλαη ε
δηαηήξεζε αηνκηθνχ θαθέινπ πιηθνχ (portfolio), δειαδή ε κεζνδηθή ζπγθέληξσζε
απαξαίηεηνπ πιηθνχ πνπ απνηηκά ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Καηζαξνχ & Γεδνχιε,
2008). Σέινο, ε απηναμηνιφγεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, γηαηί σο δηαγλσζηηθή θαη βειηησηηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζηελ απηνκάζεζε θαη
απηναλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αληηθεηκεληθά, αμηφπηζηα θαη ρσξίο ην άγρνο ηνπ
αμηνινγεηή (Μψθνπ & Μψθνο, 2006).
Γεληθφηεξα, επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο εζσηεξηθήο κε ηελ εμσηεξηθή
αμηνιφγεζε βαζηδφκελε ζηελ αληίιεςε φηη έλα ζσζηά δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
πξέπεη λα έρεη ηελ ππνζηήξημε ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο φζν θαη ησλ νξγάλσλ ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο (Nevo, 2001; MacDonald, 2003).

3. Μοπθέρ ηηρ αξιολόγηζηρ
Η αμηνιφγεζε αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο κπνξεί λα πάξεη ηξεηο κνξθέο νη νπνίεο είλαη: ε
αξρηθή ή πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, ε ελδηάκεζε ή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ε ηειηθή
ή απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε.
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Η απσική ή πποκαηαπκηική αξιολόγηζη είλαη ζθφπηκν λα γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε
εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ φξνη θαη
ζπλζήθεο πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θη έηζη λα γίλεη εθηίκεζε αλαγθψλ θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ. ε
απηή εληάζζνληαη θπξίσο δηαδηθαζίεο πνπ βνεζνχλ λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν γλψζεσλ,
ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα ην
αληηθείκελν, ην πεξηερφκελν θαη ν ξπζκφο ηεο δηδαζθαιίαο (Μαπξνγηψξγνο, 2002). Απηή ηε
κνξθή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη ν αμηνινγεηήο δίλνληαο ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο έλα ηεζη γλψζεσλ ή ηθαλνηήησλ ή θάλνληαο καδί ηνπο κηα ζπζηεκαηηθή
ζπδήηεζε, ψζηε λα αληρλεχζεη ηη γλσξίδνπλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα
δηδαζθαιίαο. Ο ξφινο απηήο ηεο κνξθήο αμηνιφγεζεο είλαη φηη βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην
λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ηελ χιε πνπ ζέιεη λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο/ηξηέο ηνπ, λα θαηαλείκεη
ζσζηά ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν, λα επηιέμεη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη αλάινγα
επνπηηθά κέζα ηα νπνία ζα ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ.
Ο φξνο ενδιάμεζη ή διαμοπθυηική αξιολόγηζη αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα
ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Απνζθνπεί ζην λα δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
(Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008) εληνπίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε
ηνπο (Fitzpatrick et al, 2004).
Καηά ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ
παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Αθφκε, ζηε
δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (Sergiovanni & Starratt, 2002):
Η πνξεία είλαη αλεπίζεκε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη θαη αηεθκεξίσηε.
Σα θξηηήξηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη
ηνλ αμηνινγεηή ζε ζπλεξγαζία.
Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ κεγάιε επζχλε εκπιεθφκελνη ζηελ απηναμηνιφγεζε
θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.
Οη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε σο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα
ην έξγν ησλ δαζθάισλ ηνπο.
Σν απνηέιεζκά ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ απνθιίζεηο γίλεηαη επαλεθηίκεζε ησλ αξρηθψλ
επηινγψλ θαη δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα έγθαηξε παξέκβαζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε
ησλ ζεκείσλ εθείλσλ ζηα νπνία ε αμηνιφγεζε έδεημε πσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα
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(Μαπξνγηψξγνο, 2002). χκθσλα κε ηνπο Παζηαξδή (1996) θαη Sergiovanni & Starratt
(2002) ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη ζηφρν ηελ πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαη ηεο κάζεζεο, ζηελ θαζνδήγεζε θαη παξνρή εθπαηδεπηηθήο βνήζεηαο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ παξνρή επθαηξηψλ αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηε βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ.
Η ηελική ή απολογιζηική αξιολόγηζη πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα βαζκνινγεζεί ν
εθπαηδεπηηθφο σο πξνο ην επίπεδν απφδνζεο θαη ην θαηά πφζν απηφ ηθαλνπνηεί, ππεξβαίλεη ή
δελ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ππεξεηεί
(Scriven, 1990; Παζηαξδήο et. al., 2005). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Sergiovanni & Starratt
(2002) ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε:
Η πνξεία είλαη επίζεκε θαη ηεθκεξησκέλε.
Σα θξηηήξηα είλαη γλσζηά, λνκηθά θαηνρπξσκέλα θαη επηθεληξψλνληαη ζε βαζηθέο
δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο.
ηφρνο είλαη ε δηαπίζησζε φηη ν αμηνινγνχκελνο εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη έλα θαηψηεξν
φξην ηθαλνηήησλ.
Σελ επζχλε δηεμαγσγήο ηεο έρνπλ επίζεκνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο.
Σν απνηέιεζκά ηεο είλαη ε πξνζηαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα ζηα θαζήθνληά ηνπο.
Ο ξφινο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο αλαθέξνπλ νη Sergiovanni & Starratt (2002) είλαη ε
άζθεζε θξηηηθήο ζηελ πνηφηεηα ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο
Παζηαξδήο et al. (2005) είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο ιήςεο απνθάζεσλ
γηα ηε κνληκνπνίεζε ζε κία ζέζε ή γηα ηελ πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αλψηεξεο
εθπαηδεπηηθέο ή δηνηθεηηθέο ζέζεηο γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία, ή γηα
ηελ αλαλέσζε ή ιήμε ζπκβνιαίσλ ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ηδησηηθή
εθπαίδεπζε.
Οη αμηνινγεηέο, ζπλήζσο, δηελεξγνχλ ηειηθή αμηνιφγεζε, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ
δηελεξγήζεη ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζαλ λα
βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηειηθήο
αμηνιφγεζεο (Παζηαξδήο, 2014). χκθσλα κε ηνπο MacBeath (1999) θαη Henry (2000) ηφζν
ε δηακνξθσηηθή, φζν θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο
θαη αλαγθαίεο γηα ηελ βειηίσζε θαη επηηπρία ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.

4. Η σπηζιμόηηηα ηηρ αξιολόγηζηρ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνλίδεηαη, ηφζν ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηθφ ιφγν, φζν θαη ζε
επίζεκα εζληθά θαη επξσπατθά θείκελα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε (Κνπηνχδεο & Υαηδεεπζηξαηίνπ, 1999; Καξαηδηά-ηαπιηψηε
& Λακπξφπνπινο, 2006). χκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (2007) ε αμηνιφγεζε ζην ρψξν
ειίδα 200 απφ 269

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Σφκνο 5, Σεχρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεηε θαη κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα:
ζην νηθνλνκηθφ, ζην ςπρνινγηθφ – παηδαγσγηθφ θαη ζην πξαθηηθφ – δηνηθεηηθφ επίπεδν.
Όζνλ αθνξά ην οικονομικό επίπεδο, ε δαπάλε αλά καζεηή/ηξηα είλαη κεγάιε θαη είλαη
αλαγθαίν ζηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θαη κε ηελ πεληρξφηεηα
πνπ ραξαθηεξίδεη ζήκεξα ηηο θξαηηθέο πηζηψζεηο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, λα δηαηεξεζεί ζε
ινγηθά επίπεδα ε δαπάλε απηή, ρξεηάδεηαη λα εμεπξίζθνληαη ηξφπνη ψζηε ηα ρξήκαηα πνπ
επελδχνληαη λα απνθέξνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Απηφο ν παξάγνληαο, ζε
ζπλδπαζκφ κε πνιινχο άιινπο, πξνθάιεζαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα «επαηζζεζία»
ζηνλ θνξνινγνχκελν πνιίηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,
κέζσ ζθνδξήο θξηηηθήο (Bailey & Stadt, 1973). Με ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο
αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη γεληθφηεξα νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κπνξεί λα ππάξμεη νξζφηεξε θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ θαη λα
πεξηνξηζηεί ε ζπαηάιε ηνπο, ψζηε λα εληζρπζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ζηελ εθπαίδεπζε (Παζηαξδήο, 2014). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν θάζε πνιίηεο ζα έρεη ηε
βεβαηφηεηα φηη ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη είλαη
πνηνηηθά πςεινχ επηπέδνπ (Ξσρέιιεο, 2005).
ην τςσολογικό – παιδαγυγικό επίπεδο, ε αλάγθε γηα αμηνιφγεζε εληνπίδεηαη ζηελ αλάγθε
γηα θαηαλφεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Μέζα απφ πνηθίινπο ηξφπνπο
θαη κέζα, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ε παξνρή θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, ε ρξήζε απνηειεζκαηηθήο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ζα δηεπθνιχλνπλ ηε
κάζεζε θαη ζα κεηψζνπλ ηε ζπαηάιε ζε ρξφλν, ρξήκα θαη πξνζπάζεηα, πάληνηε βέβαηα κε
επηζπκεηή έθβαζε ηε ζπγθξηηηθή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο
(Γεκεηξφπνπινο, 2007). Με ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζπκθσλνχλ θαη νη Νηνιηνπνχινπ &
Γνπξγηψηνπ (2008), θαη αλαθέξνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε είλαη αλαγθαία, δηφηη
κφλν κέζσ απηήο ειέγρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εληζρχεηαη
ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη
εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα απηνχο, ειέγρνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη
ηα πξνζφληα ηνπο, ψζηε λα επηιεγεί ν πην θαηάιιεινο βάζεη απηψλ, εληνπίδνληαη θελά πνπ
ππάξρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ψζηε λα θαιπθηνχλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Βεξεβή, 2003).
Δπηπιένλ, εξεπλεηέο φπσο νη Scriven (1990) θαη Παξαζθεπφπνπινο (2004) ζπγθιίλνπλ ζηελ
άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή
θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ αλαηξνθνδνηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, ελψ
παξάιιεια δηεπθνιχλεηαη ν αλαζηνραζκφο θαη γεληθφηεξα ε αμηνπνίεζε λέσλ γλψζεσλ ζην
ρψξν εξγαζίαο ηνπο (Uhlenbeck et al., 2002). Αθφκε, αλαγλσξίδεηαη ε άπνςε φηη ε
αμηνιφγεζε απνηειεί κεραληζκφ αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
εμέιημε (Αζαλαζνχια- Ρέππα, 2005; Σζαληάθεο, 2007). Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε πνπ
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ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείιεη λα έρεη
αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα θαη φρη γξαθεηνθξαηηθφ- δηαρεηξηζηηθφ (Παξαζθεπφπνπινο, 2004).
Σέινο, φζνλ αθνξά ην ππακηικό – διοικηηικό επίπεδο ε αλάγθε γηα αμηνιφγεζε εληνπίδεηαη
ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ, ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν
θαη ηνπ κηθξνεπηπέδνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παζηαξδήο, 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ζπγθξίλεη θαη θξίλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
αιιά θαη ησλ ζεζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά (Γειεγηάλλε, 2002). Αλ θαη ν δηεπζπληήο/ληξηα
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, ρξεηάδεηαη λα είλαη θαη αξκφδηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη ν
θαηαιιειφηεξνο άλζξσπνο, παξά ηηο πνιιέο ηνπ ππνρξεψζεηο, πνπ γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο
αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Βέβαηα, γηα λα κπνξεί ν δηεπζπληήο/ληξηα
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα αληαπνθξηζεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο θαη δηνηθεηηθήο εηνηκφηεηαο, θαη λα ηνπ παξέρνληαη
ηα ζρεηηθά έληππα δηνηθεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (αΐηε & αΐηεο, 2011).

5. Η δςζκολία εθαπμογήρ ηηρ ζςζηημαηικήρ αξιολόγηζηρ
Σα αίηηα ηεο «αμηνινγηθήο αζπιίαο» αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάγνληαη ζηηο άιινηε αλαρξνληζηηθέο πνιηηηθέο (π.ρ. άθακπηνο ξφινο
ηνπ Δπηζεσξεηή), ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνξξηπηηθή ζηάζε ζπλδηθαιηζηηθψλ νκάδσλ ζε
θάζε «θαινπξναίξεηε» πξσηνβνπιία ηεο Πνιηηείαο θαη ζηελ πειαηεηαθή - θνκκαηηθή ινγηθή
θπβεξλεηηθψλ ζρεκάησλ σο πξνο ηελ θαζηέξσζε δηαθαλψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο
(Υαξαιάκπνπο & Γθαλάθαο, 2006). ηελ Διιάδα, αλ θαη έρεη ηνληζηεί απφ πνιινχο
εξεπλεηέο ε αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αξθεηνί εξεπλεηέο φπσο ν
Παπαζηακάηεο (2001) θαη Καζζσηάθεο (2003) εθηηκνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ
κε θαρππνςία ηελ αμηνιφγεζε. Η δπζθνιία ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ έρεη απνδνζεί ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο:
Σν βεβαξεκέλν παξειζφλ ηνπ επηζεσξεηηζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφξξηςε
ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο ην νπνίν εμέθξαδαλ νη επηζεσξεηέο δε ραξαθηεξίδεη κφλν
ηνπο παιαηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ζχκθσλα κε ηνλ Υαξαθφπνπιν (1998)
εκθαλίδεηαη θαη ζε λεφηεξνπο πνπ δε γλψξηζαλ ην θαζεζηψο ηνπ επηζεσξεηηζκνχ.
Απηφ νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Καζζσηάθε (2011) πξνθαλψο ζηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο θνηλσληθνπνίεζε κέζα ζε έλα έληνλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο
επηζεσξεηέο.
Η ηδενινγηθή θφξηηζε ησλ αμηνινγεηψλ ή εθείλσλ πνπ απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε (Apple, 1974; McDonald, 1989). χκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (2007)
ε εθπαίδεπζε είλαη ρψξνο ζηνλ νπνίν νη ηδενινγηθέο θνξηίζεηο, ηνπνζεηήζεηο,
πξνθαηαιήςεηο θηι. είλαη δχζθνιν κέρξη θαη αδχλαην λα πεξηνξηζηνχλ, θαη
αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε.
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Οη ζζελαξέο αληηζηάζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. χκθσλα κε ηνλ
Γεκεηξφπνπιν (2007) νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, πνπ δελ
έρνπλ θαη απηνί ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο, έρνπλ
αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζαξά ζπλδηθαιηζηηθά –
ζπληερληαθά θαη φρη θαζαξά εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά.
Η ακθηζβήηεζε ηνπ θχξνπο ησλ επηινγψλ ησλ αηφκσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο ζέζεηο
ησλ αμηνινγεηψλ (Σζαγθαξιή - Γηακάληε, 2003). Οη αμηνινγεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ
θαηάιιειε θαηάξηηζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε βνήζεηα,
ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζηνπο αμηνινγνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (Παζηαξδήο et al.,
2005)
Η ειιηπήο ελεκέξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ
πιεπξά κηαο κεγάιεο νκάδαο εκπιεθνκέλσλ ζηελ αμηνιφγεζε (Γεκεηξφπνπινο,
2007).
Η αλεπάξθεηα ηεο αξρηθήο κφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο. Σα
πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ δελ πεξηιακβάλνπλ ή
πεξηιακβάλνπλ ειάρηζην αξηζκφ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε, ψζηε νη
εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο
αμηνιφγεζεο.
Η έιιεηςε πξσηνβνπιίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ζπιινγηθήο αμηνιφγεζεο κε κηα δηαδηθαζία απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή.
Αζθαιψο ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη κφλν ε δηδαθηηθή πξάμε -έζησ θη αλ
απηή ζπληζηά ηελ πην ζεκαληηθή πηπρή ηνπ- αιιά θαη πνιινί άιινη ηνκείο
(Αζαλαζνχια - Ρέππα, 2005). Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο λα εκπιαθνχλ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, αθνχ ε αμηνιφγεζε ρσξίο ηε
δηθή ηνπο ζπλαίλεζε είλαη αδχλαηε (Fullan, 1991). χκθσλα κε ηνπο Αλδξεαδάθε &
Μαγγφπνπιν (2006) ε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζήο ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπλδηακφξθσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ,
ησλ θνξέσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ κεζφδσλ/ηερληθψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε
ζπιινγή ησλ αμηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, απμάλεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, απηφ πνπ
δηαζθαιίδεηαη δηακέζνπ ηεο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο
ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο ηνπο, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο (Iwanicki, 1990; McLaughlin,
1990).
Πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ νη φξνη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα λα νδεγνχλ ηα
απνηειέζκαηά ηεο αμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μφλν ηφηε ζα έρεη
νπζηαζηηθφ λφεκα ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καζζσηάθε
(2005). Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ
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ζπζηήκαηνο ζπλερνχο-δηα βίνπ επηκφξθσζεο, ην νπνίν ζα βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα θαιχπηνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο πνπ ζα απνθαιχπηεη ε αμηνιφγεζε.
Δπνκέλσο, ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο
ηνπ θαη ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Η Πνιηηεία δελ έρεη αζρνιεζεί κε ζνβαξφηεηα κε ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Οη φπνηεο
πξνζπάζεηεο γηα αμηνιφγεζε γίλνληαη εξαζηηερληθά θαη φρη επηζηεκνληθά, ζηεξίδνληαη
ζηε γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε θαη ζπλήζσο βιάπηνπλ αληί λα βνεζνχλ
(Γεκεηξφπνπινο, 2007).
Ο ειεγθηηθφο, δηαπηζησηηθφο θαη απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ
πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο δε κπνξνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί λα αμηνινγνχληαη κε ηηο ιίγεο επηζθέςεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (Παπαζηακάηεο, 2001). Η ηαχηηζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηνλ
έιεγρν, πνπ ζπλεπάγεηαη κε θπξψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηζζνινγηθέο, είλαη
ινγηθφ λα πξνθαιεί θφβν θαη λα δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληί ηεο,
πνπ δελ επλννχλ ηελ απνδνρή ηεο (Kosmidou & Marmarinos, 2001). Οη ζπλζήθεο
απηέο, φκσο, φπσο είλαη θπζηθφ δεκηνχξγεζαλ κηα δπζπηζηία, ππνβαζκίδνληαο ην
ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο (Παξαζθεπφπνπινο, 2004; Σζαληάθεο, 2007). Όπσο
ππνζηεξίδεη ν Κνπηνχδεο (2003), πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε αμηνιφγεζε δελ
είλαη φπιν επηηήξεζεο, αιιά εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο.
Ο ζπγθεληξσηηθφο θαη γξαθεηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Καζζσηάθε (2011) φιεο νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο
ιακβάλνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη εθαξκφδνληαη ζρεδφλ νκνηφκνξθα ζε φιε
ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ο ζπγθεληξσηηθφο απηφο ραξαθηήξαο αληαλαθιάηαη θαη ζηηο
πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθαιψληαο
αληηδξάζεηο, θαζψο δελ ππάξρνπλ πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο απφ ηε βάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Η άκεζε εμάξηεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ πνιηηηθή
εγεζία. Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη κε ηηο
ηδενινγηθέο αθεηεξίεο ηνπ θνξέα ή ησλ θνξέσλ πνπ πξνηείλνπλ θαη πηνζεηνχλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα (Αζαλαζίνπ, 1993). Έηζη, ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελζσκάησζεο ή ηεο
«ζπκκφξθσζεο» είλαη ζπληεξεηηθή – απηαξρηθή θαη αλαπαξάγεη ην ζχζηεκα.
Αληίζεηα, φηαλ ε αμηνιφγεζε εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην θξηηηθήο θαη
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφ λα ζπληειέζεη ζηε
δηακφξθσζε ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα εθδεκνθξαηηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε.
Η κε ζσζηή αμηνπνίεζε απφ ηελ Πνιηηεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη
πξνθαλέο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα είλαη ρξήζηκε αλ ηα απνηειέζκαηά
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ηεο ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά (Vandevelde, 1985). Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αμηνιφγεζεο αξθεηέο θνξέο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε φηαλ ζίγνληαη ζεκαληηθά
ζπκθέξνληα (Παζηαξδήο, 2014). Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ
θαιά δνκεκέλε, κε μεθάζαξα, πνζνηηθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ψζηε λα κε
κπνξεί θαλείο λα ακθηζβεηήζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007).
Η απνπζία δηαπξαγκάηεπζεο θαη νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζην ΤΠ.Π.Δ.Θ. (Μαπξνγηψξγνο, 2002; Καζζσηάθεο,
2005; Υαξαιάκπνπο & Γθαλάθαο, 2006). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θαηά θαηξνχο
δηάινγνη γηα ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο θαηέιεγαλ ζε απνηπρία. Απηφ ζπλέβαηλε
ζχκθσλα κε ηνλ Καζζσηάθε (2011) εμαηηίαο ηεο έληνλεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο
θαη ηεο απνπζίαο εηιηθξηλνχο δηάζεζεο εθ κέξνπο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα
γλήζηα αληαιιαγή απφςεσλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή ζπλαίλεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο.
Η απνπζία ζθαηξηθήο ζεψξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Μεγάινο αξηζκφο
εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνπλ σο αηηηνινγία ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο ην επηρείξεκα φηη ε αμηνιφγεζε δελ αθνξά κφλν ηνπο καζεηέο/ηξηεο
θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά ρξεηάδεηαη λα αμηνινγεζεί
νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Αθνχ ινηπφλ δελ αμηνινγνχληαη νη
ινηπνί παξάγνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηαηί ηφζν επηκνλή ζηελ
απνζπαζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Παπαζηακάηεο, 2001; Καζζσηάθεο,
2011).

Σςμπεπάζμαηα
Καηαιήγνληαο, φπσο γίλεηαη θαλεξφ ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη έλα δχζθνιν
έξγν πνπ ρξεηάδεηαη επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν, επηκνλή, ππνκνλή θαη ζπλεξγαζία ζε κηα
ζπιινγηθή βάζε κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε, δειαδή ησλ
επηζεσξεηψλ/ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, ηνπ δηεπζπληή/ληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ησλ ίδησλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ν θαζέλαο αηνκηθά κε ηελ
απηναμηνιφγεζε, αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Η
αμηνιφγεζε, φκσο, είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα ππάξμεη βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο
εκπιεθνκέλνπο λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, λα αλαπηπρζνχλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα
νξακαηηζηνχλ κηα εθπαίδεπζε πην αλζξψπηλε θαη απνηειεζκαηηθή (MacBeath et al., 2004).
Παξά ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο, ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξακέλεη αθφκε
«ζηε δίλε ηεο επηθαηξφηεηαο», ρσξίο λα έρεη επηηεπρζεί ε δηεπζέηεζή ηνπ. Δπνκέλσο, απφ ην
1982 έσο ζήκεξα δελ αμηνινγνχληαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ
πξνζθνξά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηεθδηθνχκε κε ηνλ ηξφπν απηφλ πξσηνηππία
ηνπιάρηζηνλ ζηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η θαηάζηαζε απηή είλαη απαξάδεθηε
θπξίσο γηα ην ιφγν φηη ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηδηαίηεξα νη θνξνινγνχκελνη ζπλεηζθέξνπλ
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ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο λα έρνπλ ζηνηρεία γηα ηε ζσζηή αμηνπνίεζε
απηψλ ησλ πφξσλ. Δίλαη ινηπφλ επζχλε ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο
λα δψζνπλ δείγκαηα γξαθήο γηα ην ζθνπφ, ην ζηφρν θαη ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα αξζνχλ νη φπνηεο αληηδξάζεηο ππάξρνπλ
(Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008).
Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Φαραξφπνπιν (1999): «γηα λα γίλεη ε αμηνιφγεζε έλα πεηπρεκέλν
κέηξν, ζα πξέπεη λα πεηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. Να γίλεη ζπλείδεζε
φηη σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο δε ζα πξνθχςεη ηηκσξία, αιιά φθεινο, θέξδνο, βειηίσζε
γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ην ιεηηνχξγεκα πνπ αζθνχλ.» Δίλαη ινηπφλ αλάγθε λα ζεκεησζεί φηη
φζν ν δάζθαινο - ν θάζε δάζθαινο θαη ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο- δελ ειέγρεηαη
απφ θάπνηνλ δηαθαλή, αμηφπηζην θαη αληηθεηκεληθφ κεραληζκφ αμηνιφγεζεο, έλαο αξθεηά
κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζα παξακέλεη λσζξφο κέζα ζηελ αίζνπζα θαη ζα δπζθεκεί
ζπλνιηθά φιν ην ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο θαη είλαη πηζαλφλ λα πηζηεχνπλ φηη ε
αμηνιφγεζε είλαη «ερζξφο» θαη φρη ζχκκαρνο.
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