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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (ΕΟΚ), στα πλαίσια της δυναμικής 
παρουσίας του στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας, οργάνωσε στις  
17 Νοεμβρίου 2001, στη Λευκωσία, το Δ’ Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα 
«Αξιολόγηση-Λογοδότηση του Εκπαιδευτικού». 
 
Η αξιολόγηση και λογοδότηση του εκπαιδευτικού είναι ένα θέμα που 
απασχολεί έντονα σήμερα την εκπαιδευτική κοινότητα και προκαλεί 
αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η 
αξιολόγηση, ως εκτίμηση της αξίας των προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην 
επιτέλεση της εκπαιδευτικής πράξης (εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων) 
αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στην πραγμάτωση της φιλοσοφίας και 
στοχοθεσίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, η λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού, με την έννοια της υπεύθυνης και έλλογης κριτικής δράσης, είναι 
ένδειξη εκπαιδευτικού δυναμισμού και αποτελεσματικότητας. Το συνέδριο 
επιδίωξε να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα: Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση; 
Αν ναι, ποιος πρέπει να είναι ο φορέας της; Πρέπει να λογοδοτεί ο 
εκπαιδευτικός; Αν ναι, σε ποιον θα πρέπει να λογοδοτεί και με βάση ποια 
κριτήρια; 
 
Ο ΕΟΚ, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, προχώρησε στην έκδοση και 
δημοσιοποίηση του ειδικού αυτού τόμου, ευελπιστώντας να συμβάλει στην 
προώθηση των ζητημάτων και την επίλυση των προβλημάτων τα οποία 
σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Στον τόμο περιλαμβάνονται οι βασικές 
ομιλίες του συνεδρίου, παρουσιάζεται σχετική έρευνα που διεξήγαγαν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΚ, κατατίθενται οι θέσεις των Εκπροσώπων 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων 
και των Ομοσπονδιών Γονέων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως 
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση στρογγύλης τραπέζης, καθώς και οι 
παρεμβάσεις και οι συζητήσεις που ακολούθησαν. 
 
Με την ευκαιρία αυτή, ο ΕΟΚ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση του τέταρτου συνεδρίου του και στην έκδοση αυτού του 
τόμου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
 

Χρήστος Θεοφιλίδης 
Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου 

 
 
Αγαπητοί Σύνεδροι, 
 
Μνήμη Πολυτεχνείου σήμερα. Ο Όμιλός μας τιμά τους μαχητές του 
Πολυτεχνείου με το σκεπτικό ότι ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία είναι 
εξίσου σημαντικός και ιερός όπως και ο αγώνας της παιδείας. 
 
Σας καλωσορίζω στο Δ΄ Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου και 
ταυτόχρονα σας ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού του Συμβουλίου και της 
Οργανωτικής Επιτροπής γιατί μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλωσορίζω 
επίσης στην Κύπρο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Warwick John Campbell 
και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Σήφη Μπουζάκη και τους 
ευχαριστώ για την τιμή που έκαναν στον Όμιλό μας να αποδεκτούν την 
πρόσκλησή του να παραστούν στο συνέδριο και να είναι κύριοι ομιλητές. 
Περιττεύει να διαβεβαιώσω τα Μέλη του Ομίλου μας και τους συνέδρους ότι 
ως Εκπαιδευτικός Όμιλος θα συμπεριφερθούμε στους προσκεκλημένους 
ομιλητές όπως επιβάλλει η πατροπαράδοτη κυπριακή φιλοξενία. 
 
Θέμα του συνεδρίου μας είναι «Αξιολόγηση και λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού», θέμα που διχάζει σήμερα την εκπαιδευτική κοινότητα και 
δημιουργεί τριγμούς στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πρέπει να υπάρχει 
αξιολόγηση; Αν ναι, ποιος θα είναι ο φορέας της; Πρέπει να λογοδοτεί ο 
εκπαιδευτικός;  Αν ναι, σε ποιον θα λογοδοτεί και με βάση ποια τεκμήρια;  Είναι 
γνωστό ότι στο ελλαδικό σύστημα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
καταργήθηκε τα τελευταία χρόνια.  Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει προσχέδιο 
νομοσχεδίου για επαναφορά της.  Είναι σοφό να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο 
η Κύπρος καταργώντας την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού; 
 
Το συνέδριό μας θα κινηθεί σε τρεις άξονες.  Θα έχουμε κατ’ αρχή την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουμε δύο ομιλίες από τους δύο προσκεκλημένους ομιλητές.  
Η πρώτη συνεδρία θα ολοκληρωθεί με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
σχετικής έρευνας που διεξήγαγαν τα Μέλη μας Μαίρη Κουτσελίνη και 
Λεωνίδας Κυριακίδης με χρηματοδότηση του Ομίλου μας.  Η απογευματινή 
συνεδρία περιλαμβάνει συζήτηση στρογγύλης τράπεζας με συμμετοχή 
συνδικαλιστικών φορέων και εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού.   Πρόθεση της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις ουσιαστικού διαλόγου και συμμετοχής των συνέδρων.  Τόσο 
στις εισηγήσεις όσο και στη συζήτηση στρογγύλης τράπεζας θα παραχωρηθεί 
αρκετός χρόνος για παρεμβάσεις των συνέδρων. 
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Κύριοι Σύνεδροι, 
 
Η αξιολόγηση είναι έκφραση λογικότητας.  Είναι το επόμενο λογικό βήμα μετά 
τη δράση για σκοπούς ανατροφοδότησης και επανάδρασης.  Υπό το φως της 
αξιολόγησης αποφασίζεται θεραπευτικό πρόγραμμα για την πραγμάτωση του 
αντικειμενικού στόχου και προγραμματίζεται η επόμενη δράση.  Η φράση «και 
είδες ο Θεός ότι καλόν» επιμαρτυρεί την αναγκαιότητα της αξιολόγησης και 
υποβάλλει ότι η αξιολόγηση υπάρχει από τότε που υπάρχει και ο άνθρωπος.  
Η επιστήμη της μέτρησης έγινε περίτεχνη και περιλαμβάνει σήμερα μεθόδους 
και τεχνικές με τις οποίες επιτυγχάνεται αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση. 
 
Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης δεν αμφισβητήθηκε στον τόπο μας ούτε και 
αμφισβητείται σήμερα.  Το θέμα στο οποίο δεν υπάρχει συναίνεση αφορά στο 
φορέα της αξιολόγησης.  Θα υπάρχει ετεροαξιολόγηση του εκπαιδευτικού ή 
αυτοαξιολόγηση;  Στην προσπάθεια επανασχεδιασμού ενός νέου συστήματος 
αξιολόγησης θα υιοθετήσουμε γραφειοκρατική προσέγγιση ιεραρχικού τύπου 
ή θα υιοθετήσουμε το πρότυπο του επαγγελματία που τον χαρακτηρίζει 
επάρκεια στην εργασία;  Θα υιοθετήσουμε το μοντέλο της «επιστημονικής 
διοίκησης» με έμφαση στην εφαρμογή της αποτελεσματικότερης μεθόδου 
διδασκαλίας για μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων και στον έλεγχο των 
εκπαιδευτικών εκ μέρους ιεραρχικά προϊσταμένων;  Ή μήπως θα 
υιοθετήσουμε μοντέλο «ανθρωπίνων σχέσεων» με έμφαση στην 
αλληλόδραση, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την ικανοποίηση 
κοινωνικών αναγκών στο χώρο της εργασίας με την ελπίδα ότι κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δημιουργούμε κίνητρα και παρώθηση στην εργασία;  Στην πρώτη 
περίπτωση αγνοούμε τον εκπαιδευτικό με τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις 
ανάγκες του.  Στη δεύτερη περίπτωση κερδίζουμε φίλους χωρίς όμως κατ’ 
ανάγκη να οδεύουμε προς την πραγμάτωση διακηρυγμένων στόχων.  
Βελτιωμένα μαθησιακά επίπεδα δεν επιτυγχάνονται κατ’ ανάγκη με 
ευτυχισμένους εκπαιδευτικούς. 
 
Ωστόσο, γιατί πρέπει να αντικρίσουμε το πρόβλημα της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού και της ανάγκης λογοδότησής του μονοδιάστατα όπως 
υπαινίχθηκα πιο πάνω;  Το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας είναι σύνθετο 
και πολύπλοκο.  Κάθε σχολική μονάδα έχει την ιδιαιτερότητα της.  Είναι δυνατό 
διαφορετικές σχολικές μονάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους και 
διαφορετικό όραμα.  Είναι ακόμα δυνατό οι στόχοι που επιδιώκει μια σχολική 
μονάδα να συγκρούονται μεταξύ τους.  Περαιτέρω, η εκπαιδευτική διαδικασία 
δεν είναι απόλυτα δομημένη και σταθμισμένη.  Χωρεί παρεμβάσεις και 
επιτρέπει πρωτοβουλίες. Συνακόλουθα, τα εκπαιδευτικά προβλήματα είναι 
επιδεκτικά διαφορετικών λύσεων.  Ακόμη, η μέτρηση στην εκπαίδευση δεν 
είναι το ίδιο εύκολη για όλα τα αποτελέσματα.  Παράλληλα, εκπαιδευτικοί και 
μαθητές έχουν διαφορετικές ανάγκες.   Η εκπαιδευτική διαδικασία 
προγραμματίζεται και διεξάγεται μέσα σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον.  Ό,τι είναι 
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αποτελεσματικό σε μια περίπτωση δεν είναι κατ’ ανάγκη αποτελεσματικό και 
σε άλλη.  Συνοπτικά, κάθε σχολική μονάδα είναι οντότητα με ένα ιδιαίτερο ήθος 
και πολιτισμικό πλαίσιο.  Οι αξίες που αποδέχονται οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σ’ αυτή και οι υποθέσεις από τις οποίες ξεκινούν ορίζουν αυτό το 
ήθος.  Με αυτή την έννοια η σχολική μονάδα γίνεται τόπος συλλογικής δράσης, 
ομαδικής βούλησης και σύμπραξης.  Η πορεία στηρίζεται σε συναπόφαση για 
το «δέον γενέσθαι» και ολοκληρώνεται με σύμπλευση στην πορεία.  Υπ’ αυτές 
τις συνθήκες το γραφειοκρατικό μοντέλο ιεραρχικού τύπου δεν επαρκεί. Το 
σύνθημα «κατάργηση του επιθεωρητισμού» είναι εύηχο, αλλά δεν αποτελεί 
λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα.  Το 
σύνθημα «κατάργηση του επιθεωρητισμού» χωρίς εναλλακτική πρόταση για 
αξιολόγηση συνιστά άρνηση της αναγκαιότητας για λογοδότηση, αναγκαιότητα 
που μας κληροδότησε η Αθηναϊκή Δημοκρατία της κλασικής Ελλάδας.  Το 
«λόγον διδόναι» ισχύει παντού και πάντοτε, είναι έκφραση υπεύθυνης 
συμπεριφοράς, συνιστά μέτρο εκλογικευμένης δράσης.  Επαναφέρω, λοιπόν 
το ερώτημα στο οποίο καλείται το συνέδριό μας ν’ απαντήσει.  Θα υπάρχει 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού;  Αν ναι, ποιος θα είναι ο φορέας της;  Θα 
υπάρχει λογοδότηση του εκπαιδευτικού;  Αν ναι, σε ποιον θα λογοδοτεί και με 
βάση ποια κριτήρια;  Και ακόμη, αν καταργηθεί ο «επιθεωρητισμός» και 
υιοθετηθεί η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού χωρίς τη δέουσα τεχνογνωσία 
μήπως στο τέλος εκείνο που θα μείνει θα είναι η ανυπαρξία οποιασδήποτε 
μορφής αξιολόγησης με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα για το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα; 
 
Κύριοι σύνεδροι, 
 
Κινδυνεύω να γίνω εισηγητής γι’ αυτό και παραιτούμαι.  Επιτρέψτε μου μόνο 
να ευχαριστήσω ξανά τους ομιλητές και εισηγητές του συνεδρίου μας, την 
Οργανωτική Επιτροπή και τους χορηγούς του συνεδρίου: το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, την Ιερά Αρχιεπισκοπή, την Ιερά Μονή Κύκκου, τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ, τα Ταμιευτήρια 
Καθηγητών και Δασκάλων και τη Λαϊκή Τράπεζα. 
 
Σας καλωσορίζω και πάλι στο συνέδριό μας, με την ευχή αυτό να είναι 
πρόκληση για τον καθένα μας και βήμα γόνιμου διαλόγου. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 

Πέτρος Καρεκλάς 
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 
 
Το θέμα της αξιολόγησης αλλά και της λογοδότησης του εκπαιδευτικού 
συνάπτεται άμεσα με τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος.  Παραπέμπει άμεσα στην αναπτυξιακή 
δυναμική της και στην εσωτερική της ανέλιξη, την αυτοβελτίωση και την 
αυτοπραγμάτωση. 
 
Η αγωνία και η μέριμνα για ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης και 
λογοδότησης του εκπαιδευτικού υπερβαίνει σαφώς τα οποιαδήποτε 
στενόχωρα μέτρα των όποιων συνδικαλιστικών ή άλλων διεκδικήσεων. 
Συνιστά ουσιώδη παράμετρο μιας βαθύτατης αλλά και αναγκαίας 
εκπαιδευτικής προβληματικής, που αποβλέπει, στοχεύει και αποσκοπεί στην 
αναβάθμιση και την περαιτέρω πορεία του προσφερόμενου παιδευτικού 
έργου.  Συνάπτεται με αυτό που αποκαλούμε ποιοτική αναβάθμιση της 
παιδείας, αποτελεσματικότητα του επιτελούμενου έργου, δυναμική ανέλιξη και 
εξέλιξη της εκπαίδευσης. 
 
Ο εκπαιδευτικός συνιστά δυναμικό φορέα της οποίας εκπαιδευτικής πολιτικής.  
Είναι εκείνος που ως υπεύθυνο πρόσωπο θα αναλάβει την πραγμάτωση των 
στόχων της εκπαίδευσης.  Γιατί όλα τα συστήματα είναι καταδικασμένα να 
καταρρεύσουν στο βαθμό που τελούν ερήμην του εκπαιδευτικού, ως φορέα 
οραμάτων, αξιών και στάσεων.  Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που καλείται να 
πραγματώσει τους στόχους και σχεδιασμούς της πολιτείας, αυτός που θα 
δώσει μορφή και περιεχόμενο στους οποίους σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών 
συστημάτων.  Γιατί όλα τα συστήματα παραμένουν νεκρά σχήματα και νεκροί 
σχεδιασμοί αν στερούνται του οράματος και της υπεύθυνης εμπλοκής του 
εκπαιδευτικού στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής τους. 
 
Εκείνο που θα πρέπει να διακρίνει τον εκπαιδευτικό ως φορέα του 
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού οράματος είναι η ευελιξία, το όραμα, δυναμική 
εμπλοκή του στη διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον 
αναπτυξιακό ρόλο που καλείται ο εκπαιδευτικός να επιτελέσει.  Στα πλαίσια 
αυτού του ρόλου εντάσσεται και η αξιολόγηση και η λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού. 
 
Αξιολόγηση σημαίνει πρωτίστως εμπλοκή σε μια διαδικασία κριτικής 
αντιμετώπισης του επιτελούμενου έργου του εκπαιδευτικού.  Αυτή η κριτική 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών πραγμάτων, του ρόλου και της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συντελείται σε πολλά στάδια και με 
την εμπλοκή διαφόρων φορέων.  Το έργο του εκπαιδευτικού αξιολογείται 
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άμεσα από τους ίδιους τους μαθητές του.  Ένας ουσιαστικός διάλογος μαθητή 
και διδασκάλου, θα δώσει τη δυνατότητα για βελτίωση και εκσυγχρονισμό 
μεθόδων.  Από την άλλη θα οδηγήσει σε μια πρώτη αυτοαξιολόγηση.  Το έργο 
του εκπαιδευτικού αξιολογείται ούτως ή άλλως και από όλους τους άλλους 
φορείς που εμπλέκονται ή συνεργάζονται στα μέτρα της ανάπτυξης και 
πραγμάτωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γονείς, διεύθυνση σχολικής 
μονάδας, καθηγητικό σύλλογο.  Εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
υποδείξουμε είναι ότι όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τελούμε υπό κρίση και 
υπό αξιολόγηση σε μια δημοκρατική κοινωνία διαφάνειας και διαλόγου.  Έτσι 
και στα μέτρα του εκπαιδευτικού συστήματος το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού τελεί σε ένα γόνιμο προβληματισμό και διάλογο για τη βελτίωση, 
αναβάθμιση και εισαγωγή ενός σύγχρονου και στα μέτρα της νεότερης 
παιδαγωγικής, συστήματος αξιολόγησης, έχοντας πάντοτε υπόψη πως η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνιστά μια ουσιώδη παράμετρο της 
βελτίωσης, αναβάθμισης και στήριξης του έργου που επιτελείται στα σχολεία 
μας. 
 
Η αξιολόγηση, πέραν των άλλων, συνιστά πράξη δικαιοσύνης, αλλά και 
κίνητρο για την περαιτέρω πορεία του εκπαιδευτικού.  Ισοπεδωτικές 
προσεγγίσεις, ισοπέδωση βαθμολογιών λειτουργούν κατά τρόπο αρνητικό 
τραυματίζοντας το όλο σύστημα και την παρεχόμενη εκπαίδευση.  Ενώ θα 
αναμενόταν μια διασπορά των βαθμολογιών στη μορφή μιας κανονικής 
καμπύλης (Gaus) παρατηρούμε το φαινόμενο της ισοπέδωσης των 
βαθμολογιών στις ανώτατες βαθμίδες της αξιολογικής κλίμακας.  Σας δίνω 
μερικά παραδείγματα από τη Δημοτική Εκπαίδευση: 
 
Εφέτος: 
 

 Όλοι οι αξιολογητέοι Διευθυντές βαθμολογήθηκαν με 39. 

 Οι 124 από τους 128 αξιολογητέους Βοηθούς Διευθυντές 
βαθμολογήθηκαν με 38 

 
Επίσης, γίνεται διάκριση, σε σχέση με την ηλικία των (νεαρών) 
αξιολογουμένων, που δεν προβλέπεται και δε στηρίζεται από τους 
κανονισμούς [120 από τους 141 πρωτοαξιολογηθέντες (85.1%) 
βαθμολογήθηκαν με 35]. 
 
Η πιο πάνω παρατηρούμενη κατάσταση δε συμβάλλει στην επιλογή των 
καταλληλότερων για τις διευθυντικές και εποπτικές θέσεις ούτε και προωθεί 
την εν γένει ποιότητα στην εκπαίδευση. 
 
Τα ίδια φαινόμενα έχουμε και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και 
στο δημόσιο τομέα, όπως επισημαίνουν κάθε χρόνο και στις ενίοτε εκθέσεις 
τους τόσο η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και η Επιτροπή 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 
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Είναι καιρός, πιστεύουμε, για επείγουσα εξέταση της κατάστασης με σκοπό τη 
λήψη ριζικών διορθωτικών μέτρων. 
 
Από την άλλη θα πρέπει να σταθώ και στο δεύτερο όρο της θεματικής του 
συνεδρίου.  Τη λογοδότηση του εκπαιδευτικού.  Σε μια εποχή δημοσίου 
ελέγχου και διαφάνειας, σε μια δημοκρατική κοινωνία όλοι οφείλουμε να 
λογοδοτούμε στο κοινωνικό σύνολο.  Κι οι εκπαιδευτικοί έχουν έτσι ή αλλιώς 
να δώσουν λόγο στους μαθητές τους αλλά και στην πολιτεία που τους έχει 
αναθέσει την ευθύνη της διδακτικής πράξης.  Γι’ αυτό και η λογοδότηση δεν 
πρέπει να ενοχλεί κανένα. 
 
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω το συνέδριό σας, εκφράζοντας την ευαρέσκειά 
μου προς τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου για το έργο που επιτελεί και 
αναμένοντας με ενδιαφέρον τα πορίσματά του.  Καλωσορίζω ακόμα τους 
ξένους εισηγητές και τους συνέδρους μαζί με τις ευχαριστίες του Υπουργείου 
μου για την εδώ παρουσία τους. 
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Ο Καθηγητής Jim Campbell εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Από το 1994 
μέχρι το 2001 ήταν Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος. Ο Jim Campbell είναι Fellow 
του Royal Society of Arts. Ο Jim εργάστηκε ως δάσκαλος σε δημοτικά σχολεία και 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει εννέα βιβλία και περισσότερα από 100 
άρθρα σχετικά με την Παιδαγωγική Επιστήμη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η 
ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής και η 
δημοτική εκπαίδευση. Ανάμεσα στις ερευνητικές του εργασίες περιλαμβάνεται η 
διενέργεια διαχρονικής έρευνας, που αφορούσε τις επιπτώσεις της εισαγωγής    Εθνικού 
Αναλυτικού Προγράμματος και Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης στις συνθήκες 
εργασίας των εκπαιδευτικών, που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Την περίοδο αυτή ασχολείται με την μετα-αξιολόγηση ενός 
προγράμματος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διευθυντών που εφαρμόζεται 
σε εθνική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εκπονήσει μια σειρά από ερευνητικά 
προγράμματα τα οποία επιχορηγήθηκαν από την Αγγλική Κυβέρνηση, τις Τοπικές 
Εκπαιδευτικές Αρχές και τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Θα ήθελα να σας αναφέρω 
ακόμη ότι ο Jim ήταν υπόλογος στους μηχανισμούς λογοδότησης που ανέπτυξε το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα τα αποτελέσματα που μπόρεσε να πάρει ως Πρόεδρος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος στο Warwick ήταν εξαιρετικά. Για παράδειγμα, τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα πήραν τον πιο ψηλό βαθμό από κάθε άλλο Πανεπιστήμιο, καθώς και τα 
Προπτυχιακά Προγράμματα πήραν το ψηλότερο δυνατό βαθμό (24/24). Ακόμη, το 
Quality Assurance Agency έχει κατατάξει το Τμήμα Παιδαγωγικών ανάμεσα στα 10 
καλύτερα Παιδαγωγικά Τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θεωρεί, λοιπόν, πως μπορεί 
να μιλήσει και να επικρίνει τους μηχανισμούς λογοδότησης που αναπτύχθηκαν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αφού κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η κριτική του συνδέεται με 
τα αποτελέσματα που πήρε όταν ο ίδιος ήταν υπόλογος ως διευθυντής του 
Παιδαγωγικού Τμήματος. Είναι γι’ αυτό το λόγο που αποδέχτηκε με χαρά να αναφερθεί 
στο σύστημα λογοδότησης που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκ μέρους του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου τον ευχαριστώ θερμά. 

 
 
Introduction 
 
To be accountable for something is to be “liable to be called to account” or to 
be “responsible” for it, according to the Oxford Shorter Dictionary.  However 
dictionary definitions do not take us very far in understanding teacher 
accountability as a concept.  In the early literature on teacher accountability 
(eg Becher and Maclure 1978, Lacey and Lawton 1981) a threefold concept of 
teacher accountability can be discerned.  Teachers have a contractual 
responsibility to their employers to perform their job effectively; they have a 
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professional responsibility to a code of professional conduct established by 
representative bodies;  they have a moral responsibility toward their pupils and 
their pupils’ parents.  Although this is a helpful analytic framework, the 
distinction between these three is sometimes difficult to maintain in practice.  
For example, when a teacher holds high expectations for her pupils is she 
practicing accountability to her employers, to a professional code, or to her 
pupils, or all three combined? 
 
A more useful approach may be to treat accountability not so much an 
education concept as a political concept, that is to see it as a reflection, or 
perhaps an expression, of the relationship between a government and schools 
which are funded out of public taxation.  In this perspective, across the 
industrialized world in the last twenty-five years the demand that publicly 
funded elementary and secondary schools should be subject to a more open 
form of scrutiny has become a prominent feature of political discourse. We can 
trace three inter-related reasons for this demand. 
 
First  there has  been  a  widespread  moral  panic  about  “standards”                
in public education, often triggered, and I would say sometimes manipulated, 
by press coverage of international comparisons of school performance, and 
always presented in the form of league tables.  It is now a commonplace that 
the publication of international studies has had a direct influence on 
educational policy.  This appears to be as true for a high performing system 
such as Singapore, which used the comparisons to open up the curriculum so 
as to encourage more creative and independent thinking in  its  pupils,   as   it   
is   in  a  modestly  performing  system  such  as  England,  which used the 
comparisons to restrict the curriculum and to introduce a highly prescriptive 
national curriculum (Brown 1996). 
 
A second reason is the linkage made in the 1980s and 1990s between a 
society’s economic performance and its educational performance.  The 
linkage is sometimes presented so as to claim that strong economic 
performance depends upon strong educational performance, since modern 
economies depend upon increasingly high levels of education and training in 
their workforces.  However, this relationship is highly problematic, as a number 
of commentators have pointed out (eg Merson 1995, Keep and Mayhew 1999) 
since the demand for high skills from employers cannot be assumed.  The 
linkage may be very complex with the need for high performing economies to 
invest in human capital whether or not here is direct feedback of skills into the 
economy (Finegold and Soskice 1988). 
 
The third reason is more straightforward.  Modern public education systems 
are high cost and labour intensive; they bring with them the requirement to 
show that investment in education is good value for money.  This  is 
especially   true  give  that  educational  expenditure  does  not  seem  to  the  
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general public to behave logically.  For example, when there are declining 
numbers of pupils in a system, expenditure does not fall proportionately.  Even 
more puzzling to the public has been the difficulty that educationalists have 
had of demonstrating that increased educational expenditure (for example, 
employing more teachers to reduce class sizes) has raised, or will raise, 
standards of attainment. 
 
One consequence is that most modernizing societies have imposed upon 
schools and teachers a “performance culture” (See Campbell 2001), 
characterized by high stakes accountability mechanisms.  These mechanisms 
include the collection of a range of data at the level of the individual pupil (eg 
attainment on a variety of tests) the level of the individual teacher (eg how 
effective she is with her classes) at the level of the individual school (eg how 
does the school’s performance compare with that of similar schools), and the 
overall performance of the education system as a whole (eg how does the 
performance of the system compare with similar systems or with past 
performance in the same system).  Although the data collected and the 
mechanisms adopted differ between different systems, the trend is for 
increased power to define teacher accountability to pass to the state.  It is of 
interest to note that as the performance culture has been created, it has been 
accompanied by increased attention among educationalists and politicians to 
four research areas: teacher effectiveness, school effectiveness, school 
improvement, and methods of pupil assessment. 
 
 
The English model  
 
 
The starting point for the development of teacher accountability in England is 
normally traced back to the “Great Debate” initiated by Prime Minister James 
Callaghan in 1976 in a speech given at Ruskin College, Oxford (See Phillips 
and Furlong 2001, for a detailed analysis).  This speech signaled the 
government’s intention to intervene in the education system and identified 
national prosperity with an accountable and effective education system.  
However, it was not until the early to mid-1990s that the full range of 
accountability mechanisms was put in place, after the 1988 Education Reform 
Act had introduced a national curriculum in England for the first time.  It is 
possible to classify these mechanisms under four headings.  These are:  
publication of data relating to a school’s performance, including the 
performance of its pupils in national tests; inspection of schools by a 
government agency (Ofsted), including the grading of lessons taught by 
individual teachers; teacher appraisal, including linking teachers’’ pay and 
promotion to the appraisal process; and, the devolution of the management 
of schools to governing bodies with a specified representation of parents on 
them.  It is obvious that the four are interrelated.  For example,  a  teacher 
being appraised can draw upon the performance of her pupils in  national  tests 
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as evidence of her effectiveness. Less obviously perhaps is the fact that during 
school inspections, the governing body is itself inspected for the way it exercise 
the management of the school. 
 
It needs to be said, perhaps, that the performance culture was not imposed 
upon the school system alone.  All public, or quasi-public sector services, for 
example the National Health Service, Social Services, the Police Service, the 
Prison Service and the Railways were subject to performance measurement.  
The indicators of performance for some of these services, for example the 
number of deaths per year in different hospitals, or the number of crimes in 
different police areas, were highly problematic as a basis for comparing 
performance.  The only public service profession that seemed to escape 
performance measurement was the politicians, who appeared to be 
enthusiastic about accountability for everyone other than themselves.  
However, let us return to the school system and its four fold accountability 
mechanisms. 
 
Publication of school performance data 
 
Each year the government sets national tests in Mathematics, Science and 
English for all pupils aged 7, 11, and 14. In addition there are examinations   at 
age 16 (GCSE) and 18 (A levels). Pupil performance in these tests and 
examinations is graded into levels, and the proportions of pupils reaching 
particular levels are used to construct “league tables” in which individual 
schools are ranked. The school has to make its performance data available to 
parents, and the local and national media carry the details of every school  and 
its position in the league table relative to other schools. The main   purpose of 
publishing these data was initially to enable parents to have “objective” 
information about a school, and thereby to be able to exercise parental choice. 
This has happened, especially in relation to secondary schools, to such an 
extent that house prices of properties near schools at      the top of the league 
tables are substantially higher than those elsewhere. 
 
However, once date become available they tend to be used for purposes  other 
than those for which they were originally gathered.  This is happening with 
these school performance date, since they are now being used to    require 
schools to set targets each year to increase the proportion of pupils reaching 
a given grade.  These targets have to be reviewed each year and the school 
is held accountable for achieving them, or for explaining why they have not 
been achieved.  To show how this works in practice I am providing the data 
and targets for a real, though anonymised, primary school.(Figure 1). 
 
There were complaints from teachers that this system was unfair since it was 
based on raw scores, unadjusted for the ability of the school’s intake, socio-
economic status, proportions of pupils with special needs, and other factors 
largely outside the control of the school.  If these factors, which we know from 
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research affect the performance of pupils in tests, are outside the control of the 
school, it was argued, then it was not right to hold the school accountable for 
the test results.  These complaints might be thought in retrospect to have been 
unwise, since it might be more advantageous to a school or a teacher to be 
able to appear to be the victim of an unfair system, than to seek to have the 
system improved and so remove the basis for the complaint of unfairness.  The 
government responded in two ways.  First of all it introduced compulsory 
“baseline” testing of pupils on entry to school.  This made it possible to examine 
a school’s test results in the light of the prior attainment of pupils and so to 
identify what is called the “value added” element – that is what a school adds 
to the performance of its pupils taking into account what they bring to the 
school when they first enter it.  Second, it used an existing proxy measure for 
poverty (the proportions of pupils in  receipt of free school meals) to classify 
schools into broad groupings according to the socio-economic status of their 
intake, thereby allowing any individual school’s performance to be compared 
with the performance of schools having similar social intakes.  One of the 
interesting outcomes is that some schools with able middle class pupils, which 
appeared high up on the league tables, were shown to be performing badly 
once the nature of their intake had been taken into account.  There is therefore 
the irony that complaints about unfairness of the publication of raw results led 
to much tighter forms of accountability than was originally envisaged by the 
government. 
 
In order to inhibit imaginative manipulation (ie spin doctoring) of these data   at 
school level by principals or governors, the government controls how the 
schools can treat the data, and specifies each year, in what is called the 
“autumn package”, both the data that apply to the school, and how they may 
be used for school improvement and other purposes.  Using such data for 
accountability purposes has been strongly criticized by a leading educational 
statistician (Goldstein 2001) as both invalid and unreliable, but all public  sector 
schools in England are required to do so. 
 
It is worth saying that the test results can be used for school improvement, 
despite the problems of validity and reliability.  For example, a school’s   overall 
profile may disguise important variation in performance across  different 
aspects of the tests, which cover areas of mathematics and the national 
language. If a school’s results show that performance in say Writing is 
significantly poorer than the performance in  Reading, the school may decide 
that it needs to give particular attention to the teaching of Writing in  the coming 
year.  Likewise, if the results disguise a difference in performance by gender, 
with boys performing worse than girls in say Writing, the school may decide to 
analyse why this is so, and whether appropriate action can be taken to improve 
the performance of boys without adversely affecting the performance of the 
girls. 
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School inspections 

 

All schools are required to be inspected by an external inspection team.  
Inspections are conducted on behalf of the Office for Standards in Education 
(Ofsted), which was established through the 1992 Education Act.  There is a 
standard training programme by which all inspectors become certificated, and 
inspections are required to use a standard Framework for Inspection (Ofsted 
1999) and a published methodology.  Inspections occur normally once every 
four years, last about one week, and a report is issued giving the inspectors’ 
judgements about the school, including the quality of teaching and learning.  
The report is placed on the Department of Education and Skills web site, and 
hard copies have to be available as public documents at the school and in 
places like local libraries.  After the report has been published the school has 
to deliver on an “Action Plan” to implement improvements thought necessary 
by the inspectors. 
 
The inspection covers a very wide spectrum of the school’s activities, including 
such aspects as financial administration, standards achieved, quality of 
education, and the spiritual, moral, social and cultural development of pupils at 
the school.  It draws upon the views of the parents, governors and the 
stakeholders in order to gain a picture of stakeholder satisfaction with the 
school.  So the accountability at the level of the school is fairly comprehensive. 
 
In this paper, however, the focus is upon teacher accountability, so I shall 
concentrate on the inspection of teaching and learning. During an inspection, 
the quality of teaching and learning is primarily judged by inspectors observing 
every teacher is given a grade for each lesson. The grade is on a seven point 
scale, with 1 being equivalent to outstanding, and 6 and 7 being unsatisfactory. 
Four, the mid-point is satisfactory. Teachers are made aware of their own 
grades, which are logged onto a national database maintained by Ofsted. 
Where a teacher is given Grade 6 or 7 the head teacher and the governing 
body have to be informed and action set in place to improve the quality of 
teaching. I can illustrate the outcome of this process from one real, but 
anonymised, primary school. (Figure 2) 
 
An interesting development is that schools can use the data from inspections 
for school self-evaluation.  That is they can take the data as an independent 
evaluation of aspects of the school’s performance and use this to identify 
strengths and weaknesses.  For example, the gradings given to teachers by 
inspectors focus on the lessons taught by individual teachers.  But a school 
can re-analyse the data in terms of curriculum strengths and weaknesses.  I 
can illustrate this from the data you have already seen in Figure 1, which 
referred to the gradings of individual teachers. But the data also referred to   
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the subjects being taught in the observed lessons.  A re-analysis by subjects 
is given in Figure 3.  (Figure 3) 
 
This enables the school to see where the curriculum weaknesses are (in this 
case Art, and to a lesser extent, Geography and Science) and agree as a 
school to understand the nature of the weaknesses and put in place action to 
improve the curriculum.  There has been considerable opposition from teacher 
unions in England to the Ofsted inspections.  The opposition is not to the 
principle of external inspection but to the particular form of inspections which 
have been seen as undermining teacher morale, and causing substantial 
stress to teachers, while not leading to school improvement.  It has also been 
argued that the use of classroom observation data to measure teaching quality 
and pupil progress is unreliable and invalid.  (See Richards 2001).  However, 
in the only published experimental test (Mathews 1998), the classroom 
gradings given by Ofsted inspectors were found to be very reliable, with 
positive correlations between observers being of the order of 0.8.  Of course, 
demonstrating high reliability says nothing about validity and validity is the prior 
issue.  Richards (2001, p.33) argues that the inspection methodology, which 
involves a snapshot observation of three or four lessons, is simply not able to 
delivery valid judgments about teaching and learning: 
 

“in the great majority of lessons the evidence needed to make 
valid, reliable judgements about the effectiveness of teaching 
in bringing about learning is just not available …it would 
require a very different, time-consuming, labour intensive, 
research oriented methodology based on in-depth 
interviewing of pupils before and after lessons.” 

 
Although there is considerable force to these academic criticisms, the 
resistance from the teacher unions has been quite ineffective, and every 
school has now been inspected at least twice, and the programme of school 
inspections will continue as a matter of policy. 
 
However, the system is starting to differentiate between schools with a good 
or very good inspection record and those whose reports are less impressive.  
The former will have light touch inspections.  An important development of the 
system is that it is now going to involve an element of school self-evaluation, 
thought the form that will take and the emphasis given to it are a yet unclear.  
What is certain to remain in place is that the inspection system will continue to 
be a major mechanism for holding schools, and within the schools, individual 
teachers to account for the quality of teaching and learning in their classrooms. 
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Teacher Appraisal 

 

A new approach to teacher appraisal was heralded in a Green Paper (DfEE 
1998) which argued that the teaching profession needed to be “modernized.” 
(See Merson, 2000 for a critique of this concept). The paper promised to free 
up teachers from bureaucratic paperwork and other chores by providing them 
with new technology, high class facilities and para-professional support in the 
classroom and outside it. It also promised significantly improved salaries and 
a new promotion structure. 
 
However, in exchange, there was a very strong accountability element. For 
teachers, pay increases and promotion would be dependent upon an annual 
performance appraisal, which could primarily focus on the teacher’s classroom 
performance, and the results obtained by pupils taught by the teacher. A 
system of performance-related pay was proposed. It should be noted that the 
theoretical model adopted by the government, the Hay McBer model, (DfEE 
2000) incorporated professional values as well as teaching skills, but the 
evidence to be used in appraisal was mainly about teaching effectiveness. The 
appraisal was a necessary pre-requisite for promotion, and was carried out by 
the head teacher acting on the advice of a consultant external to the school. 
For head teachers, their performance in managing and leading the school was 
also subject to appraisal, and salary increases for the head teachers were 
made dependent on the achievement of performance targets set by the 
governing body, again drawing upon the advice of an external consultant. A 
new “fast track” was also established, for up to 5% of the profession assessed 
as outstanding teachers who would move rapidly through the promotion 
structure and take up leadership positions in the education system. 
 
It is too early to give an assessment about the effect of the appraisal system 
on the profession, since it was implemented for the first time in 2000/01. There 
have however been three major problems identified at this stage. First, the 
focus of appraisal is upon the individual teacher competing for promotion 
against her colleagues. Merson (2000) argues that this may weaken the 
collective responsibility of teachers for the collegial development of the school. 
On a more technical point, Goldstein (2001) argues that this is not possible 
fairly to disaggregate the individual teacher effect on secondary school pupils 
from the school effect using the current performance data. Secondly, 
performance related pay has been tried in business and the civil service and 
has been shown not to lead to improved performance. Third, about one in 
seven head teachers and some thirteen thousand teachers, according to 
Ofsted estimates cited in the Green Paper are not performing adequately, but 
there is a crisis in recruitment into teaching so that is difficult to see how such 
teachers and head teachers can be removed in the short to medium term. 
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Governing bodies 
 
Since 1981, responsibility for managing schools has gradually been devolved 
to governing bodies. Currently every school has to have a governing body 
which is legally responsible for the management of the school. A majority of 
governors must be parents of pupils at the school. The governing body is 
responsible among other things for financial administration, school policies on 
discipline and other matters, the curriculum, staff appointments, appraisal and, 
where necessary, dismissals, for approving a school development plan, and 
for arranging an annual meeting for all parents. Governors have recently been 
made responsible for determining the pay of the head teacher in the light of 
performance targets referred to earlier. But governors are voluntary, unpaid lay 
people, so that in effect most of the responsibilities are delegated to the head 
teacher. This means that the governing body is required to hold the head 
teacher accountable to it for the running of the school. 
 
The intention of the government’s policy after 1988, according to the senior 
civil servant in the DfEE (Bichard 1999), was that education should be made 
accountable to customers. In this sense, at the level of the individual school, 
the governing body would reflect the interests of the consumers of education, 
that is the parents and pupils and community, in contrast to the producers of 
education , that is the teachers and the education authorities. 
 
The impact on the system is difficult to quantify, but two consequences seem 
to be accepted. First, governors have available to them an immense amount 
of detailed data about the school and its teachers, including the performance 
data, and have a responsibility to ensure that the school is delivering value for 
money. They thus have very great power in principle to make the teachers and 
especially the head teachers accountable to them. Second, most governors 
become governors to defend and support the school, not to undermine it. They 
normally defend the school against unfair criticism. 
 
Nonetheless, the establishment of governing bodies has enabled the 
government to claim that power over teacher accountability has been devolved 
to parents rather than remained under government control. However, this is 
less than convincing when it is recognized that the central government lays 
down legally binding policies for what governors should do, and usually, how 
they should do it. In addition, the government specifies the training courses for 
governors. 
 
 
Conclusion 
 
The English accountability system is one of the most powerful in the world 
based as it is on collecting performance data on individual teachers, head 
teachers and schools. The collection and monitoring of these data, and, most  
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importantly, the use to which they are put, are controlled almost entirely by the 
central government. However, I have drawn attention earlier to the potential for 
the data from test results and inspections to be used for school self-evaluation 
and self-improvement, and there is now a strong emergent movement on 
school self-evaluation in England. Goldstein (2001) argues that where the 
production of performance data is not published, but the data are made 
available in confidence to school staff the potential for school improvement and 
teacher development is considerable. 
 
It is claimed that the following consequences reflect the impact of the operation 
of the English model of accountability, but we should remember that it is always 
difficult to show causal connections between policy and practice. 
 
During the late 1990s there have been reported very strong improvements 
in the attainments of primary school pupils, so strong that some 
commentators have disputed the validity of the government data (See Tymms 
and Fitzgibbon, 2001). It is claimed also that there has been considerable 
improvement in the quality of teaching, or to be precise, in the proportions 
of lessons graded good or better (Ofsted 2001). Again, the basis for this 
judgement is contested (Richards 2001). Because of the emphasis on 
accountability for literacy and numeracy standards, it is claimed that teachers 
in primary schools in particular have narrowed down the curriculum, giving 
less time to subjects like Art and Music than previously. Finally the inspection 
system, combined with the publication of school league tables, has been 
widely criticised as damaging teacher morale, increasing teacher stress, 
and leading to large number of teachers leaving the profession. If, and it is a 
big if, these really are the consequences of the teacher accountability 
mechanisms, they are obviously a mixed blessing. 
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Figure 1 
 

Summary Report: Percentages 
Key Stage 2 2001: Primary School 
These tables show the percentages of Year 6 children achieving each level this year 

 
TEACHER ASSESSMENT: Percentage at each level 

 
Dis. = disappllied under sections 364 and 365 of the Education Act 1996 
Abs. = failed to register a level due to absence 
W = working towards Level 1, but have not yet achieved the standards needed for Level 1 
B = children not entered for the tests because they were working below the level of the tests 
N = pupils not awarded a level in the test 
# = the Level 6 English extension test is a combined test of Reading and Writing, therefore, the 
separate reporting of Reading and Writing is not possible for those children achieving Level 6 in 
the extension test 
 
The figures may not total 100% because of rounding  
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Figure 2 
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Figure 3 
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Σήφης Μπουζάκης 
Καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Πατρών 

 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 
Παρουσίαση του κ. Σήφη Μπουζάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, από 
τον κ. Αλέξανδρο Χριστοφόρου, Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
  
Ο κ. Σήφης Μπουζάκης είναι ένας καταξιωμένος Καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης 
και Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Πρόεδρος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κοσμήτορας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξε, ακόμη, Διευθυντής 
του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Πατρών, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος του 
Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει 
άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας πολλών 
επιστημονικών μονογραφιών. Διευθύνει δύο επιστημονικές σειρές των εκδόσεων 
Gutenberg με τίτλους «Τεκμήρια – Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» και 
«Συγκριτική Παιδαγωγική». Ανάμεσα στις εργασίες του συγκαταλέγεται και η επιμέλεια 
του αφιερωματικού τόμου στο γνωστό Κύπριο καθηγητή Ανδρέα Καζαμία. Κατάγεται 
από την Κρήτη, είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. 

 
 
ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
Πριν προχωρήσω στη διατύπωση ερωτημάτων, επιτρέψτε μου να 
υπογραμμίσω δύο εντελώς αυτονόητες παραδοχές: 
 
α. Εκπαιδευτικά συστήματα που δεν παρακολουθούν διαμέσου των 
οργανωμένων εκπαιδευτικών φορέων, δεν καταγράφουν, δηλαδή, δεν 
αξιολογούν την πορεία τους και τα αποτελέσματα αυτής της πορείας, αφού 
προηγουμένως καθορίσουν τους στόχους και τα μέσα επίτευξής τους, δεν 
μπορούν να χαρακτηρισθούν καν συστήματα, δεν έχουν ταυτότητα, στίγμα, 
προσανατολισμό. 
 
Η σαφής αυτή διατύπωση εμπεριέχει και την αντίληψή μας για την 
εκπαιδευτική αξιολόγηση, δηλαδή το σύνολο εκείνων των οργανωμένων και 
συστηματικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αποτίμηση και τον 
προσδιορισμό της πορείας και των αποτελεσμάτων όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, βιβλίων, προγραμμάτων, μεθόδων, υποδομής, 
μαθητών, εκπαιδευτικών. 
 
β. Υιοθετώντας όσα πριν από μια δεκαπενταετία, ο Rich Olechowski (1987, 
σ.28) υποστήριξε, πιστεύουμε ότι σε μια κοινωνία, στην οποία επικρατούν οι 
προσωπικές επιδόσεις και ο ανταγωνισμός – τα στοιχεία αυτά θα είναι ακόμη 
πιο έντονα στον κόσμο που έρχεται, η κατάργηση συστημάτων αξιολόγησης  
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δεν μπορεί να αποτελέσει προοδευτική επιλογή – εκτός και αν «τα παιδιά που 
μας εμπιστεύονται θέλουμε να τα διαπαιδαγωγήσουμε για να ζήσουν σε μια 
υποθετική παιδαγωγική επαρχία κι όχι για να δοκιμασθούν με επιτυχία στον 
κόσμο, για να μάθουν να τον αντιμετωπίσουν κριτικά και ακόμα, ίσως για να 
τον αλλάξουν». 
 
Με την παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα 
παρακάτω ερωτήματα: 
 

1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του «σύγχρονου κόσμου, της 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας»; 

2.  Ποια φαίνεται πως θα είναι η εκπαίδευση στον κόσμο που αλλάζει, η 
εκπαίδευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης; 

3. Ποιες θα είναι οι ιστορικές καταβολές των συστημάτων αξιολόγησης; 
4. Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις της ασκούμενης σήμερα εκπαιδευτικής 

πολιτικής στα ζητήματα της αξιολόγησης; 
5. Προσαρμόζονται τα συστήματα αξιολόγησης στις ραγδαία 

μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες; 
6. Πως απαντούμε εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, στις ραγδαίες μεταβολές; 

 
Η προσέγγιση του θέματός μας θα γίνει από τη σκοπιά του ιστορικού–
συγκριτικού της εκπαίδευσης. Αυτό μας επιβάλλει να μην περιορισθούμε σε 
μια απλή καταγραφή των θεσμικών εξελίξεων αναφορικά με την αξιολόγηση, 
αλλά να επιχειρήσουμε να βοηθήσουμε στην κατανόηση, επεξήγηση και 
ερμηνεία αυτών των εξελίξεων, στηριγμένοι σε επιστημολογικά παραδείγματα, 
γνωστά ως συγκρουσιακά. 
 
Στόχος μας είναι να αποκαλύψουμε ιδεολογικοπολιτικές και 
κοινωνιολογικές παραμέτρους της ασκούμενης στις μέρες μας εκπαιδευτικής 
πολιτικής στα ζητήματα της αξιολόγησης με έμφαση στο παράδειγμα των 
σχετικών μεταρρυθμίσεων σε κεντρικές δυτικές χώρες (Αμερική, Γαλλία και 
Αγγλία) και με σύντομη αναφορά και στη χώρα μας. 
 
Θα προσεγγίσουμε τις εκπαιδευτικές εξελίξεις σε συσχέτιση με τις 
κοινωνικοοικονομικές, όπως αυτές διαμορφώνονται στην εποχή της ύστερης 
νεοτερικότητας κκαι μετανεοτερικότητας. Αυτό γιατί και σήμερα, περισσότερο 
ίσως από χθες, ισχύει τόσο η διαπίστωση του Sadler «ό,τι συμβαίνει έξω από 
την εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντικό μ’ αυτό που συμβαίνει μέσα στην 
εκπαίδευση» (Π. Καλογιαννάκη – Χουρδάκη, 1993, σ.34) όσο και του Husén 
(1991, σ.26) «η εκπαίδευση δε λειτουργεί σε κοινωνικό κενό. Οι εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις. Οι πρώτες πρέπει να αποτελούν τμήμα των δεύτερων, αν 
θέλουμε τα αποτελέσματά τους να διαρκούν». 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Τα συστήματα αξιολόγησης, όπως ιστορικά αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν 
σε διάφορες χώρες, είχαν στόχο να επιτελέσουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές, 
κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες. 
 
Παιδαγωγικές με την έννοια της διάγνωσης διδακτικών καταστάσεων και την 
ανατροφοδότηση των ατόμων που ενέχονται σ’ αυτές. Κοινωνικοπολιτικές 
και Ιδεολογικές επειδή με τη συνδρομή συστημάτων αξιολόγησης αναμενόταν 
από το σχολείο να λειτουργήσει επιλεκτικά, κατανεμητικά και αναπαραγωγικά. 
Όπως σημειώνει ο Charlot η σχολική επιτυχία ή η αποτυχία επιτελούν 
κοινωνική λειτουργία, ικανοποιούν μια ανάγκη, αλλά η πραγματικότητα είναι 
περισσότερο περίπλοκη, αφού η «ανισότητα και η ιεραρχία στον κοινωνικό 
καταμερισμό της εργασίας δε δημιουργούνται από το σχολείο. Είναι εγγενή 
στοιχεία του τρόπου παραγωγής και των κοινωνικών σχέσεων της 
καπιταλιστικής κοινωνίας». (στο ίδιο, σ. 185). 
 
Στο χώρο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ανάλογα με τη θέση του 
φορέα που αναλαμβάνει την αξιολόγηση, διακρίνονται κυρίως δύο μορφές 
αξιολόγησης, η εξωτερική και η εσωτερική. 
 

 Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από φορείς εκτός σχολικής 
μονάδας. Εστιάζεται στο άτομο και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, 
παραμελώντας σημαντικές πτυχές του εκπαιδευτικού έργου. Ο χαρακτήρας 
της είναι ιεραρχικός και αποσκοπεί στον έλεγχο των εκπαιδευτικών και 
σχολικών μονάδων. Μορφές της είναι η επιθεώρηση, πρότυπα 
παρακολούθησης του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και εντοπισμένες 
μελέτες αξιολόγησης (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου, 1994) 
 

 Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους ίδιους τους 
παράγοντες της σχολικής μονάδας και διακρίνεται σε δύο μορφές: 

 
α. την ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση κατά την οποία οι ανώτεροι στη 
διοικητική/εκπαιδευτική ιεραρχία του σχολείου κρίνουν τους κατώτερους. 
 
β. τη συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, η οποία 
στηρίζεται σε διαδικασίες που οργανώνονται και παρακολουθούνται κυρίως 
από τους εκπαιδευτικούς σε ισότιμη βάση και συχνά μαθητές ή και γονείς. 
Πρόκειται για μια συστηματική, συλλογική και δημοκρατική διερεύνηση 
όλων των παραμέτρων της σχολικής ζωής, από αυτούς οι οποίοι 
θεωρούνται οι καλύτεροι γνώστες των συνθηκών και προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η κάθε σχολική μονάδα. Στόχος της είναι η απόκτηση έγκυρης 
γνώσης για το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στο σχολείο και η 
δραστηριοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται σ’ αυτό για την 
αναβάθμιση της ποιότητάς του (Σολομών, 1998). 
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Ως βασικά πλεονεκτήματα της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης ή 
αυτοαξιολόγησης θεωρούνται η ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων, η 
καλλιέργεια ενδιαφέροντος για βαθύτερη διερεύνηση τομέων του 
εκπαιδευτικού έργου, η ανάπτυξη συλλογικότητας και συνεργασίας, η 
καλλιέργεια του πνεύματος συνευθύνης στις διαδικασίες και αυτοδέσμευσης 
για τη βελτίωση του έργου τους. Ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες, 
δραστηριότητες και ενισχύεται η ικανότητα του σχολείου για αυτοέλεγχο. 
 
Ως μειονεκτήματα αναφέρονται οι περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών για συστηματική διερεύνηση, ο κίνδυνος για υποκειμενικότητα 
και επικέντρωση σε μάλλον ανώδυνα ζητήματα για τη σχολική μονάδα, ο 
κίνδυνος για εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τις ανάγκες βελτίωσης και 
αλλαγής της σχολικής μονάδας, οι χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες 
αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς συγκριτικά με το όφελος από αυτές. 
 
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
Αποτελεί κοινοτυπία να υπογραμμίσει κανείς το γεγονός ότι παρατηρούνται 
ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, ότι διαμορφώνεται 
ένα εντελώς καινούργιο τοπίο. Από τη «βασική κοινότητα» περνάμε στην 
«παγκόσμια κοινωνία», στην «κοινωνία της γνώσης» δηλαδή στην 
κοινωνία εκείνη στην οποία βασικός συντελεστής δεν θα είναι το κεφάλαιο, οι 
φυσικοί πόροι, η εργασία, αλλά η Γνώση, η οποία ταυτόχρονα θα είναι και το 
κύριο μέσο ανάπτυξης και του ατόμου και της κοινωνίας. 
 
Ο γνωστός Γερμανός κοινωνιολόγος Ούλρικ Μπεκ (1996) κάνει λόγο για 
σύγχρονη ή δεύτερη νεοτερικότητα, με βασικά χαρακτηριστικά την 
παγκοσμιοποίηση και τον ατομικισμό. Τη σύγχρονη ή δεύτερη αυτή 
νεοτερικότητα, κατ’ άλλους «ύστερη νεοτερικότητα» ή «μετανεοτερικότητα», 
την αντιδιαστέλλει από την πρώτη, την απλή ή βιομηχανική νεοτερικότητα που 
ήλθε σε σύγκρουση με την παράδοση, επικεντρώθηκε στο έθνος-κράτος και 
την πλήρη απασχόληση για να κορυφωθεί με το φορντικό συμβιβασμό του 
κοινωνικού κράτους μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 
 
Η δεύτερη νεοτερικότητα, η «ανακλαστική νεοτερικότητα», είναι η εποχή στην 
οποία οι νεοτερικές κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με τις αυτονομημένες, 
αθέλητες, αθέατες και δευτερογενείς συνέπειες του εκσυγχρονισμού. 
Υποχρεώνονται, έτσι, να επανεξετάσουν σε βάθος τα θεμέλια, τα όρια και τις 
αντινομίες του ίδιου του μοντέλου τους (στο ίδιο). 
 
Ένας από τα βασικά χαρακτηριστικά της δεύτερης νεοτερικότητας, είναι, όπως 
υπογραμμίσαμε, η παγκοσμιοποίηση. Τι είναι όμως η πολυσυζητημένη 
παγκοσμιοποίηση, αυτή η νέα ορθοδοξία; Σύμφωνα με σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις, το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνικής πραγματικότητας 
προσδιορίζεται από παγκόσμιες διεργασίες που ακυρώνουν εθνικές 
οικονομίες, κουλτούρες και σύνορα και αναδεικνύουν μια παγκόσμια οικονομία 
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που καθοδηγείται από τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς. Με άλλα λόγια, 
η παγκόσμια αγορά υποτάσσει εντελώς όλες τις διεργασίες που συντελούνται 
σε εθνικό ή περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, συρρικνώνοντας δραστικά το 
φάσμα των διαθέσιμων ρεαλιστικών εναλλακτικών πολιτικών. 
 
Οι θιασώτες της παγκοσμιοποίησης προσδοκούν ότι μ’ αυτήν θα επέλθει η 
κατάργηση των αποστάσεων, η πτώση των συνόρων και η βαθμιαία 
προσέγγιση των ανθρώπων μέσα από την συνειδητοποίηση των κοινών αξιών 
και της κοινής τους μοίρας (Τόφλερ: 1982, Laurent: 1986, Kennedy: 1994). 
Ακόμη, αναμένουν ότι η πληροφορική τεχνολογία θα προωθήσει τη γενίκευση 
των ανταλλαγών σε πλανητικό επίπεδο με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας 
αγοράς και ενός ενιαίου οικονομικού χώρου, μέσα στον οποίο οι άνθρωποι θα 
καρπώνονται τα αγαθά της τεχνολογικής προόδου(ό.π.). Για τους 
ενθουσιώδεις θιασώτες της ελεύθερης αγοράς αυτή η εξέλιξη είναι 
καλοδεχούμενη και υπόσχεται τις καλύτερες λύσεις σε μεγάλα και μικρά 
προβλήματα. 
 
Οι σκεπτικιστές και ριζοσπάστες ταυτίζουν την παγκοσμιοποίηση με την 
εξάπλωση ενός ορθόδοξου νεοφιλελευθερισμού, κάποιοι κάνουν λόγο για 
εταιρείες γίγαντες, και έθνη νάνους. Ακόμη, συνδέουν την παγκοσμιοποίηση 
με την διαιώνιση της εκμετάλλευσης, τη διερεύνηση των ανισοτήτων (Ναξάκης: 
1995)1 την προώθηση της αγοραιοποίησης των κοινωνιών, την 
εμπορευματοποίηση της γνώσης, την κατάλυση της δημόσιας σφαίρας, τη 
διερεύνηση του χάσματος Βορρά-Νότου και του κοινωνικού αποκλεισμού 
(Τσουκαλάς: 1991, Καραμπελιάς: 1995). Όλα αυτά ως αποτέλεσμα της 
επιβολής του κυρίαρχου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που διευρύνει και 
καθολικεύει τον καπιταλισμό στο βαθμό που όλα τα κεντρικά του γνωρίσματα 
(ιδιοκτησία μέσων παραγωγής, συσσώρευση πλούτου με πιστοποίηση του 
κέρδους) αναπαράγονται και επεκτείνονται σε πλανητικό επίπεδο 
(Φωτόπουλος: 1993, Lipietz: 1985). 
 
Σε κείμενο του ΟΟΣΑ που αναφέρεται στις επερχόμενες κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις, τονίζονται τα εξής: «Οι μεταβολές στη σύνθεση του εργατικού 
δυναμικού στα χρόνια που έρχονται, σε συνδυασμό με την αύξουσα 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τις περαιτέρω προόδους στον τομέα της 
τεχνολογίας και την εξάπλωση των νέων, καινοτόμων, μορφών οργάνωσης 
της εργασίας, που βασίζονται στα δίκτυα και στην αυξημένη προσωπική 
αυτονομία, θα απαιτήσουν σοβαρές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις των μελλοντικών εργασιών για 
δεξιότητες και προσόντα. Οι θεσμοί, οι δομές και οι πρακτικές της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης θα αντιμετωπίσουν έτσι τις επόμενες δεκαετίες αρκετές 
ειδικές, μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Στη κοινωνία που διαμορφώνεται δε θα 

                                                      
1 Mε βάση τα στοιχεία του ΔΝΤ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα στο πλουσιότερο 

25% του πλανήτη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του να εξαπλασιάζεται, ενώ η αντίστοιχη αύξηση του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ του φτωχότερου 25% του παγκόσμιου πληθυσμού μόλις και μετά βίας 

τριπλασιάστηκε. 
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υπάρχουν «φυσικά» πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Εκείνο που θα κρίνει την 
ανάπτυξη μιας επιχείρησης ή μιας χώρας ολόκληρης θα είναι η ικανότητα να 
εκμεταλλεύεται την παγκόσμια διαθέσιμη γνώση και να την καθιστά 
παραγωγική. 
 
Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 
Οι παραπάνω κοσμογονικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις – τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές των διεθνών εξελίξεων, τα 
4/5 των εργαζομένων θα αλλάξουν δουλειά, ενώ στην πορεία της 
επαγγελματικής του ζωής ένας εργαζόμενος θα αλλάζει επτά φορές δουλειά – 
επιβάλλουν νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, προσδίδουν νέους ρόλους 
στο σχολείο. Με παραδοσιακές προσεγγίσεις δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και αυριανές προκλήσεις. Όσοι συνεχίζουν να 
λειτουργούν με πνεύμα εθνικής εσωστρέφειας θα μείνουν έξω από τις 
εξελίξεις, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα που δημιουργήθηκε με την εμφάνιση 
και την κατίσχυση του εθνικού κράτους και της κλειστής εθνικής οικονομίας θα 
είναι αναποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του νέου 
κόσμου που ανατέλλει μαζί με τον 21ο αιώνα. Δεν αρκούν ούτε ευκαιριακές 
προσαρμογές ούτε εμβαλλωματικές λύσεις. Χρειάζεται νέα ματιά, φαντασία 
ευελιξία, δημιουργικότητα, ρήξη με το παρελθόν, συνολική αναδιάρθρωση και 
αναθεώρηση. 
 
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται στις μέρες μας θα 
διαμορφώσουν μέσα στις επόμενες δεκαετίες εντελώς νέες συνθήκες στους 
τρόπους μάθησης και διδασκαλίας. Η σχολική εκπαίδευση από εντατική σε 
εργασία που ήταν θα γίνει εντατική σε κεφάλαιο, το σχολείο από «θεσμός 
της κοινωνίας» μετασχηματίζεται σε «θεσμό στην κοινωνία», από «σχολείο 
των μικρών» μετατρέπεται σε «σε σχολείο και για τους μεγάλους». Το 
σχολείο του μέλλοντος δε θ’ αποτελεί τον αποκλειστικό διδακτικό και 
μαθησιακό θεσμό, αλλά όλο και περισσότερο θα γίνεται τόπος όπου οι ενήλικες 
θα συνεχίζουν, παράλληλα με την εργασία τους να μαθαίνουν. 
 
Το σχολείο του μέλλοντος θα «απολογείται» στην αγορά και στην κοινωνία για 
τους στόχους του, τη λειτουργία του και τα αποτελέσματά του. Χρέος του 
σχολείου θα είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας καθολική μόρφωση, να είναι 
ανοικτό σε όλους, να μεταδίδει στους μαθητές και σπουδαστές τα απαραίτητα 
εφόδια και μέσα για να είναι στην κοινωνία αποδοτικοί, χρήσιμοι και 
απασχολήσιμοι. Απασχολήσιμοι γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην κοινωνία 
της γνώσης, η γνώση αν και θα είναι το κλειδί για την απασχόληση, θα αποτελεί 
αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την ένταξη των ατόμων στο χώρο 
της απασχόλησης. Γι’ αυτό το σχολείο θα πρέπει να εφοδιάζει τους μαθητές με 
λειτουργικές δεξιότητες και ικανότητες: ικανότητα προσαρμογής, 
δημιουργικότητα, φαντασία, κριτική σκέψη, ευελιξία. Τα εφόδια αυτά θα 
μπορούν να τα αποκτήσουν οι νέοι με στέρεη γενική παιδεία και ευέλικτη 
εξειδίκευση. Αναλφάβητος στην κοινωνία της γνώσης δε θα είναι μόνο εκείνος 
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που δε γνωρίζει γραφή και αριθμητική, αλλά κι εκείνος που δε γνωρίζει ξένες 
γλώσσες και δεν κατανοεί βασικές επιστημονικές έννοιες, τη δυναμική της 
τεχνολογίας. Στη μελλοντική κοινωνία της γνώσης το σημαντικό δε θα είναι οι 
γνώσεις και οι πληροφορίες αυτές καθ’ αυτές, αλλά η μάθηση των τρόπων και 
των μεθόδων απόκτησής τους. Γι’ αυτό, το σχολείο θα πρέπει να μαθαίνει τους 
μαθητές πώς να μαθαίνουν, να τους εφοδιάζει με την ικανότητα να 
εξακολουθούν να μαθαίνουν και να τους παρέχει κίνητρα γι’ αυτό. 
 
H ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
 
Στις αρχές του 21ου αιώνα η έννοια-κλειδί στην εκπαίδευση θα είναι η «δια βίου 
εκπαίδευση», σωστότερα η «δια βίου μάθηση» Αυτό σημαίνει υπέρβαση της 
υπάρχουσας σήμερα διάκρισης ανάμεσα στην αρχική και τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση κατάρτιση και υιοθέτηση της έννοιας «μορφωτική κοινωνία», 
στην οποία όλα μπορούν να αναχθούν σε ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης 
του ταλέντου που διαθέτει ο καθένας. Στη «δια βίου μάθηση» θα πρέπει να 
είναι στη διάθεση όλων όλες οι ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία. Σε μια 
έκθεση προς την ΟΥΝΕΣΚΟ της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση για 
τον 21ο αιώνα – της Επιτροπής προήδρευε ο Ζακ Ντελόρ – αναφέρονται 
τέσσερις «πυλώνες» της «δια βίου μάθησης» (στην έκθεση γίνεται λόγος για 
«δια βίου εκπαίδευση»): να μάθουμε να γνωρίζουμε, να μάθουμε να 
πράττουμε, να μάθουμε να συνυπάρχουμε και να μάθουμε να 
υπάρχουμε. Να μάθουμε να γνωρίζουμε σημαίνει να είμαστε σε θέση να 
συνδυάζουμε μια πλατιά γενική καλλιέργεια με τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζουμε σε βάθος ένα μικρό αριθμό θεμάτων. Να μάθουμε να 
πράττουμε σημαίνει να μην αρκούμαστε στην απόκτηση τυπικών προσόντων 
για την απόκτηση ενός επαγγέλματος, αλλά γενικότερα να ανταποκριθούμε σε 
διάφορες καταστάσεις και να εργασθούμε ομαδικά. Μαθαίνουμε να 
συνυπάρχουμε σημαίνει ότι αναπτύσσουμε την ικανότητα να κατανοούμε τον 
άλλο και να αντιλαμβανόμαστε τις αλληλεξαρτήσεις. Τέλος πρέπει να μάθουμε 
να υπάρχουμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας 
και να είμαστε σε θέση να δράσουμε. 
 
Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα ασκήσουν μια καταλυτική επίδραση στα 
συστήματα αξιολόγησης αφού τα νέα δεδομένα θα απαιτούν και νέες 
απαντήσεις στα ερωτήματα «πως», «τι», «με τι», «γιατί» της αξιολόγησης. 
Ποια γνώση, π.χ. θα αξιολογούμε στην κοινωνία της γνώσης; Αυτή που 
απαξιώνεται μέσα σε ελάχιστα χρόνια; 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Με την έκρηξη «παιδείας» κατά τη διάρκεια του ’60 και συνακόλουθα την προς 
τα πάνω μετακίνηση της «ταραγμένης ζώνης» του εκπαιδευτικού συστήματος 
και τη μετατροπή του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
εξισωτικό σχολείο και του δεύτερου κύκλου σε επιλεκτικό-αναπαραγωγικό, οι 
σχολικές επιδόσεις αποκτούν ξεχωριστή σημασία, αφού επιδρούν καθοριστικά 
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στο μέλλον των παιδιών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μαθητές και γονείς να 
διεκδικούν το δικαίωμα στη σχολική επιτυχία που γίνεται ένα πολύ σοβαρό 
ζήτημα, ενώ η σχολική αποτυχία συνιστά ένα καθαρό κοινωνικό πρόβλημα. 
 
Την ίδια περίοδο, αλλά κυρίως κατά τη δεκαετία του ’70, τα συστήματα 
αξιολόγησης των μαθητών αρχίζουν να αμφισβητούνται από την επιστημονική 
κοινότητα, παρά την προσπάθεια που είχε στο μεταξύ αναληφθεί για τον 
εξορθολογισμό τους. Σημαντικές εργασίες, οι περισσότερες με την μορφή 
ερευνών, θα κάνουν την εμφάνισή τους. Μ’ αυτές θα αμφισβητηθεί 
τεκμηριωμένα η αντικειμενικότητα, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η 
συγκρισιμότητα και η πληροφοριακή-προγνωστική ισχύς των βαθμών. Οι 
παιδαγωγοί θα υπογραμμίσουν ότι με τον εκπαιδευτικό-φορέα αυταρχικής 
εξουσίας διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση, σχέση που οφείλει να 
στηρίζεται στην ενθάρρυνση, την αποδοχή και τη συνεργασία, ανάμεσα σε 
μαθητές και δασκάλους (Ματσαγγούρας, 1997, σ. 261). Ακόμη, ότι η 
αξιολόγηση μετέτρεπε τις διαμαθητικές σχέσεις σε ανταγωνιστικές, οδηγώντας 
τους αδύνατους μαθητές στο περιθώριο. 
 
Οι ψυχολόγοι θα κάνουν λόγο για τυπικά λάθη αξιολόγησης, όπως το λογικό 
λάθος, τα λάθη από τάση επιείκειας, τα λάθη προβολής, τα λάθη γενίκευσης 
κλπ. Ακόμη, θα υπογραμμίσουν ότι η αξιολόγηση προκαλεί σε πολλούς 
μαθητές άγχος, φοβίες και αρνητική αυτοεκτίμηση, ενώ συχνά με την 
αξιολόγηση καταστρέφονται τα εσωτερικά κίνητρα μάθησης, αφού η 
αξιολόγηση στηρίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικά κίνητρα (Χιωτάκης, 1993, 
σ.49). 
 
Οι κοινωνιολόγοι, με τη σειρά τους, θα αποκαλύψουν την ταξικότητα των 
βαθμων: «σχολική επίδοση ζήτημα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας», «δεν 
υπάρχουν φυσικές ανισότητες μπροστά στη γνώση, υπάρχουν μόνο 
κοινωνικές», «το σχολείο βαθμολογεί τα κοινωνικά προνόμια ως φυσική 
ευφυία», «το μέλλον ενός παιδιού εξαρτάται από την κοινωνική του καταγωγή 
και όχι από τις σχολικές επιδόσεις» είναι μερικά από τα σλόγκαν των 
κοινωνιολόγων. Σημαντικές, τέλος, είναι οι έρευνες που αποδείκνυαν τη 
συνάφεια ανάμεσα στην κοινωνική προέλευση, την σχολική αποτυχία και την 
εγκατάλειψη του σχολείου. 
 
‘Ένα βασικό ζήτημα που ανέκυψε τα τελευταία 40 χρόνια και συνδέεται με τα 
συστήματα αξιολόγησης και ιδιαίτερα με την κρίσιμη χρονική στιγμή που αυτά 
πρέπει να λειτουργούν επιλεκτικά και κατανεμητικά ήταν το εξής: Πόσο νωρίς 
πρέπει να διαχωρίζονται-επιλέγονται οι μαθητές, δηλαδή οι «καλοί» από τους 
«κακούς» και τους «μέτριους», οι προικισμένοι από τους μη προικισμένους; 
Το κρίσιμο, δηλαδή, ερώτημα ήταν, σε ποιο επίπεδο της εκπαίδευσης θα 
έπρεπε με τη βοήθεια των εξεταστικών μηχανισμών να φιλτράρεται η 
παραπέρα πορεία των μαθητών, να ελέγχονται οι μαθητικές ροές προς τα 
«προνομιούχα ρετιρέ» του εκπαιδευτικού συστήματος, δύο ήταν οι πολιτικές 
επιλογές: ή ενιαία σχολεία με βασικό επιχείρημα ότι αυτή η μορφή εξυπηρετεί 
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την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση ή ελιτίστικες 
επιλεκτικές δομές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το επιχείρημα ότι αυτό 
εξυπηρετεί τους ικανούς μαθητές επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν τις 
ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο. Η πρώτη πολιτική υποστηρίχθηκε από τα 
εργατικά, σοσιαλοδημοκρατικά και εργατικά κόμματα και η δεύτερη από τα 
συντηρητικά και τα παραδοσιακά φιλελεύθερα. 
 
Σφοδρή θα είναι η αντίδραση των συντηρητικών ενάντια στην «ιδεολογία του 
εξισωτισμού» που χαρακτήριζε τα ενιαία σχολεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
Χ. Κολ, Καγκελάριος της Γερμανίας, της χώρας δηλαδή που έκανε τη δεύτερη 
επιλογή εδραιώνοντας την ταξικότερη εκπαιδευτική δομή στην Ευρώπη, πιστή 
αντανάκλαση του συγκεκριμένου status quo, θα χαρακτηρίσει το ενιαίο σχολείο 
ως «σχολείο του διαβόλου». Στην Αγγλία θα δημοσιευθούν δύο Μαύροι Βίβλοι 
με τίτλους «Ο αγώνας για την εκπαίδευση» και «Η κρίση στην εκπαίδευση» 
(1969 και 1970 αντίστοιχα). Στις παραπάνω Μαύρες Βίβλους πίσω από τις 
οποίες βρίσκονταν οι συντηρητικοί, θα καταγγελθεί η «ιδεολογία» του 
εξισωτισμού, η οποία ενοχοποιείται για την πτώση του επιπέδου της 
εκπαίδευσης: «Δεν έχουν όλα τα είδη εκπαίδευσης ίση αξία και σημασία, όπως 
ισχυρίζονται οι εξισωτιστές και η απαίτηση να δοθεί ισότιμη θέση σε όλα τα 
είδη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μόνο να βλάψει μπορεί» (Husén, ο.π., σ.120). 
 
Κατά τη δεκαετία του ’80 στην Αγγλία θα δουν το φως της δημοσιότητας μια 
σειρά από κρατικές εκθέσεις που ουσιαστικά προετοίμαζαν το έδαφος για το 
νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικών. Ανάμεσά τους 
ξεχωρίζουν αυτή του 1983 με τίτλο «Ποιότητα διδασκαλίας» και του 1985 με 
τίτλο «Καλύτερα σχολεία», στις οποίες η έμφαση θα δοθεί στην ταχύρυθμη 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να βελτιωθούν στην άσκηση 
των διδακτικών καθηκόντων τους. (Μ. McLean-Υφαντή, 1990, σ. 116). Ήδη 
από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 διατυπώνεται η πρόταση να κρίνεται δημόσια 
το κάθε σχολείο χωριστά με το να ζητείται από τα σχολεία να δημοσιοποιούν 
τα αποτελέσματά τους. Αυτό έδινε εξουσία στους γονείς που μπορούσαν έτσι 
να ασκούν έμμεσα έλεγχο στους εκπαιδευτικούς, ενώ οι επιθεωρητές 
επικύρωναν στις εκθέσεις τους την ανάμειξη των γονέων στην αξιολόγηση των 
σχολείων (στο ίδιο). 
 
Οι προβληματισμοί για το επίπεδο της εκπαίδευσης και γενικά την ποιότητά 
της δεν περιορίστηκαν μόνο στο δυτικοευρωπαϊκό χώρο. Στην Αμερική θα 
δημοσιευθεί το 1983 η γνωστή έκθεση «Ένα Έθνος σε κίνδυνο». Πρόκειται για 
τα συμπεράσματα μιας εργασίας που έγιναν από την «Εθνική Επιτροπή για 
την Ποιότητα στην Εκπαίδευση», η οποία σε συνδυασμό και με την παλαιότερη 
έκθεση του 1966, γνωστή ως Colemon Report – βασικό μήνυμα της έκθεσης 
ήταν ότι το σχολείο, ανεξάρτητα από την υλικοτεχνική του υποδομή παίζει 
πολύ μικρό ρόλο στη μαθησιακή πορεία του μαθητή, αφού αυτή καθορίζεται 
από την κοινωνική του προέλευση – θα προκαλέσει σάλο στην Αμερική, 
σχεδόν τόσο μεγάλο όσο και το «σπούτνικ-σοκ». Αυτό γιατί από την έκθεση 
προέκυψε ένα μήνυμα μετριότητας για τα αμερικάνικα σχολεία, τεκμηριωμένο 
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με πλήθος στοιχείων. Επιχειρήθηκε μια ερμηνεία αυτών των απογοητευτικών 
αποτελεσμάτων. Άλλοι απέδωσαν τα κακά αποτελέσματα στη 
φιλελευθεροποίηση του συστήματος, άλλοι στην ακατάλληλη διδακτική 
μεθοδολογία και άλλοι που ανήκουν στους νεομαρξιστές κοινωνιολόγους 
(Bowels, Gintis, Apple και Giroux) στον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο του 
σχολικού μηχανισμού που τον θεωρούν μηχανισμό νομιμοποίησης και 
αναπαραγωγής των κοινωνικών διαφορών. Οι αναλύσεις των αμερικανών 
νεομαρξιστών θα ενισχυθούν και από τη δημοσίευση το 1988 του γνωστού 
συγγράμματος «Χαμένες ελπίδες, νεκρά όνειρα: το θλιβερό πανόραμα των 
αστικών σχολείων» (G.I. Maeroff) με το οποίο τεκμηριώνεται το εξαιρετικά 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των εθνικών μειονοτήτων στην Αμερική. 
 
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 
 
Οι παραπάνω εκθέσεις, οι αμφισβητήσεις από τους ερευνητές των 
συστημάτων αξιολόγησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα σε 
διάφορες χώρες, η δημοσίευση συγκριτικών αποτελεσμάτων που αφορούσαν 
στις μαθητικές επιδόσεις στα μαθηματικά, σε συνδυασμό με την επανάκαμψη 
σε κεντρικές χώρες νεοδεξιών συντηρητικών κομμάτων και τη στροφή σ’ αυτό 
που έχει ονομασθεί «συντηρητικός καπιταλισμός», θα επιχειρηθούν τα δέκα 
τελευταία χρόνια θεσμικές παρεμβάσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα με στόχο 
να γίνουν λειτουργικότερα, αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα. Σ’ αυτή 
την κατεύθυνση σημαντικές θα είναι και οι παρεμβάσεις και στα συστήματα 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Θα αρκεσθούμε εδώ στις μεταβολές 
των παραπάνω συστημάτων σε τρεις κεντρικές χώρες, την Αμερική, την Αγγλία 
και τη Γαλλία. 
 
Στην εκπαιδευτική πολιτική που θα εξαγγείλει ο πρόεδρος Μπους το 1991 η 
αξιολόγηση καλύπτει ένα πολύ σημαντικό τμήμα. Για την αξιολόγηση 
προβλέπονται εθνικές προδιαγραφές για το τι πρέπει να ξέρουν οι μαθητές στα 
πέντε βασικά μαθήματα, Αγγλικά, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία και 
Γεωγραφία. Η επίτευξη των κεντρικά καθορισμένων μαθησιακών στόχων θα 
διαπιστώνεται με εθνικά τεστ για τους μαθητές Δ’ Δημοτικού, Β’ Γυμνασίου και 
Γ’ Λυκείου. Τα αποτελέσματα αυτών των τεστ θα δημοσιοποιούνται 
προκειμένου να πληροφορούνται για το επίπεδο της εκπαίδευσης όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς (γονείς, εργοδότες, πολιτικοί). Με τον τρόπο αυτό 
εισάγεται έμμεσα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αφού αυτοί κυρίως θα 
«ενοχοποιούνται» για τα κακά μαθησιακά αποτελέσματα. Προβλέπονται 
ακόμη προεδρικές μνείες για όσους μαθητές θα αριστεύσουν στη Γ’ Λυκείου 
και διακρίσεις για όσους θα αριστεύσουν στο Γυμνάσιο. Στόχος του προέδρου 
Μπους ήταν να κατακτήσουν οι αμερικανοί μαθητές τη πρώτη θέση στον 
κόσμο, να μετατρέψει την Αμερική «από έθνος αμαθών σε έθνος 
μανθανόντων». 
 
Παρόμοιες θα είναι και οι εξελίξεις στην Αγγλία. Στην τελευταία οι θεσμικές 
μεταβολές προηγούνται εκείνων στην Αμερική, αφού δρομολογούνται και 
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αρχίζουν να εφαρμόζονται ήδη από το 1988 με το νέο εκπαιδευτικό νόμο, 
γνωστό ως «National Curriculum». Ο νέος νόμος επιβάλλει ένα εθνικό 
αναλυτικό πρόγραμμα καταργώντας μια μακρόχρονη παράδοση 
αποκέντρωσης. Στο νέο νόμο η αξιολόγηση θεωρείται ότι αποτελεί το 
σημαντικότερο παράγοντα για τη βελτίωση των γνώσεων των παιδιών. 
Καθιερώνεται ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης που στοχεύει στη διαπίστωση 
των εθνικά σαφώς καθορισμένων μαθησιακών στόχων. Οι τελευταίοι 
καθορίζονται με λεπτομέρεια αφού αναφέρεται τι πρέπει να ξέρει ο μαθητής σε 
ηλικία 7,11, 14 και 16 ετών. Γι’ αυτές τις ηλικίες προβλέπεται εξωτερική 
αξιολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο με εξετάσεις τόσο στα μαθήματα 
κορμού (Μαθηματικά, Αγγλικά, Επιστήμες) όσο και στα βασικά μαθήματα 
(Ιστορία, Γεωγραφία, Τεχνολογία, Μουσική κ.ά.). Τα σχολεία είναι 
υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των εθνικών εξετάσεων 
έτσι ώστε οι γονείς να πληροφορούνται για τις επιδόσεις του σχολείου που 
φοιτά το παιδί τους, να τις συγκρίνουν με αντίστοιχες άλλων σχολείων και στη 
συνέχεια να επιλέγουν για το παιδί τους όποιο σχολείο επιθυμούν, αφού ο νέος 
εκπαιδευτικός νόμος θεσμοθέτησε την άρση της εντοπιότητας. 
 
Με τα νέα συστήματα αξιολογείται έμμεσα και ο εκπαιδευτικός του σχολείου, 
ενώ το τελευταίο, αν δεν καταφέρει με βάση τα αποτελέσματα του να κρατήσει 
έναν ικανό αριθμό μαθητών θα κλείνει. Τα νέα συστήματα αξιολόγησης θα 
δεχθούν έντονη κριτική. Θα γίνει λόγος για τεστομανία, ενώ χιλιάδες 
συνταγολόγια τεστ θα κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά, συνταγολόγια 
που έκαναν συχνά πλούσιους τους εκδότες και φτωχότερους τους μαθητές. 
Ιδιαίτερα θα αντιδράσουν οι άγγλοι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν τα σχολεία 
«μυστικό κήπο», όπου διέθεταν μεγάλη ανεξαρτησία και αυτονομία αναφορικά 
με μεθόδους και επιλογή ύλης. 
 
Διαφοροποιημένη είναι η προσέγγιση στο θέμα «αξιολόγηση» που 
ακολουθείται στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύστημα με μακρά 
παράδοση συγκεντρωτισμού. Για πολλά χρόνια τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης μετά το τέλος του πρώτου γυμνασιακού κύκλου καθόριζαν την 
παραπέρα πορεία του μαθητή στο δεύτερο κύκλο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με δύο βασικές ροές, το θεωρητικό και το τεχνικό-επαγγελματικό 
λύκειο. Την τελευταία δεκαετία η πολιτική της επιλογής αντικαθίσταται από 
την πολιτική καταμερισμού και ρύθμισης των εκπαιδευτικών ροών που 
συνίσταται στην διαφοροποίηση αυτών των ροών σε συνάρτηση με τον 
κοινωνικό καταμερισμό εργασίας. Ο γαλλικός νόμος του 1989 έχει ως βασικούς 
στόχους το δικαίωμα στη μόρφωση και την ανύψωση του μορφωτικού 
επιπέδου των νέων. Στόχος είναι να φτάσει στο απολυτήριο λυκείου το 80% 
μιας ηλικιακής ομάδας. Οι νέες αντιλήψεις για την αξιολόγηση, στηριγμένες στο 
πόρισμα της επιτροπής Bourdieu-Gros το 1989, θεωρούν την αξιολόγηση μια 
συνεχή διαδικασία που στοχεύει στη διαπίστωση της δυνατότητας εφαρμογής 
των γνώσεων σε καταστάσεις τελείως διαφορετικές απ’ αυτές στις οποίες 
αποκτήθηκαν. Οι γάλλοι μεταρρυθμιστές έχουν σαν αφετηρία την παραδοχή 
της ποικιλομορφίας, της ετερογένειας και της διαφορετικότητας των 
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μαθητών. Αυτό, βέβαια αποτελεί μια σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, αν 
λάβει κανείς υπόψη του τη συνθετότητα και τον πλούτο των πολυπολιτιστικών 
και πολυγλωσσικών κοινωνιών που διαμορφώνονται. Το πρόβλημα της 
ισότητας-ανισότητας οι Γάλλοι το αντιμετωπίζουν με την προσπάθεια να 
προσαρμόσουν την εκπαίδευση στη διαφορετικότητα των μαθητών και να 
συμβάλουν έτσι στην εξάντληση των ικανοτήτων του κάθε μαθητή χωριστά. 
Και στη Γαλλία, βέβαια, προβλέπεται ο καθορισμός εθνικών στόχων και στη 
συνέχεια το κάθε σχολείο θα διαμορφώνει τα προγράμματά του έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι. 
 
Οι εκπαιδευτικές εξελίξεις στα μετασοσιαλιστικά καθεστώτα των χωρών του 
πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού είναι ραγδαίες. Από τον κρατισμό, τον 
συγκεντρωτισμό, τη γραφειοκρατία, την ομοιομορφία, τον ιδεολογικό μονισμό 
και τη σοβιετοποίηση των σοσιαλιστικών καθεστώτων βρίσκεται σε εξέλιξη η 
μετάβαση στην αποκέντρωση, τη συμμετοχικότητα, τη διαφοροποίηση, τον 
πλουραλισμό και την επανασύσταση εθνών των μετασοσιαλιστικών 
καθεστώτων (Anweiller: 2001). Η μετασοσιαλιστική εκπαίδευση στηρίζεται 
στην εθνική ταυτότητα, τον πολιτικό πλουραλισμό, τις πολιτιστικές, 
πνευματικές και ιστορικές παραδόσεις κάθε χώρας. Το παλαιό κυρίαρχο ενιαίο 
σχολείο μεταμορφώνεται με την εμφάνιση νέων τύπων σχολείων, 
ιδιωτικών/θρησκευτικών, ενώ ως βασικό πρόβλημα θεωρείται η προσπάθεια 
σύνδεσης της γενικής εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά αδύνατου 
συστήματος αγοράς (Schriewer, Orivel, Swing: 2000). 
 
Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις ή μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, παρά τις 
επιμέρους ιδιαιτερότητές τους, παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία: 
συγκεντρωτισμός με ιδεολογικό έλεγχο περιεχομένων και διαδικασιών 
μάθησης, αλλά ταυτόχρονα παροχή διοικητικής αυτονομίας σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας, ελεύθερη επιλογή σχολείου, δημοσιοποίηση 
αποτελεσμάτων εθνικών εξετάσεων, εμπλοκή γονέων στη σχολική ζωή κ.λπ. 
 
Αν θελήσουμε να προσεγγίσουμε συγκριτικά τις παραπάνω σύγχρονες 
εξελίξεις αναφορικά με τα συστήματα αξιολόγησης, μπορούμε να καταλήξουμε 
στις παρακάτω διαπιστώσεις: 

 . Η αξιολόγηση αποτελεί παράμετρο-κλειδί των σύγχρονων εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων. 

 Συγκεντρωτισμός με την ανάληψη από το κράτος των βασικών λειτουργιών 
των συστημάτων αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και τη θεσμοθέτηση 
εθνικών επιτροπών αξιολόγησης. 

 Μεταφορά προς τα πάνω των επιλεκτικών μηχανισμών, των ενδιάμεσων 
εξετάσεων, που έχουν στόχο τη διαμόρφωση της ατομικής πορείας του 
κάθε μαθητή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σχολείου. 

 Θεσμική εμπλοκή των γονέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ιδιαίτερα 
εκείνες της αξιολόγησης. 
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 Διαμόρφωση συστημάτων αξιολόγησης με στόχο τη διαπίστωση της 
επίτευξης των κεντρικά καθορισμένων στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής 

 
Στις μέρες μας στις οποίες επιχειρείται η ολοένα και μεγαλύτερη παροχή 
αυτονομίας στις σχολικές μονάδες δοκιμάζονται πειραματικά διάφορα 
πρότυπα συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης. Ένα τέτοιο 
πρότυπο δοκιμάστηκε στο ελληνικό Π.Ι. κατά την περίοδο 1998/2000 υπό την 
ευθύνη του Ι. Σολομών. 
 
Βασικές συνιστώσες αυτού του προτύπου ήταν: 
1. Η ανάπτυξη διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης (οι εκπαιδευτικοί 

συλλέγουν με συστηματικό τρόπο, αναλύουν και ερμηνεύουν πληροφορίες 
για τα δεδομένα του σχολικού πλαισίου, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και 
τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου). 

2. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση δράσεων (η Σ.Π. με βάση την 
αυτοαξιολόγηση αναλαμβάνει δραστηριότητες για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου). 

3. Η εγκατάσταση και λειτουργία Δικτύου Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης 
(διασφάλιση ροής πληροφοριών). 

4. Η δημιουργία πλαισίου υποστήριξης που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό 
υλικό υποστήριξης, το λογισμικό εκπαιδευτικών δεδομένων, το 
παρατηρητήριο και μια σειρά επιμορφωτικών ενεργειών. 

 
Το παραπάνω πρότυπο προβλέπει κατά την εφαρμογή του έξι φάσεις: 
i. Μελέτη των θεματικών περιοχών και δεικτών ποιότητας όπως φαίνεται 

στον πίνακα Ι της επόμενης σελίδας. Οι θεματικές περιοχές 1-3 
παρέχονται από την πολιτεία, οι Θ.Π. 4-6 είναι αυτά που συμβαίνουν στο 
σχολείο και η Θ.Π. 7 αφορά στα αποτελέσματα. 

ii. Διαγνωστική φάση που προβλέπει τη συνολική απεικόνιση και εκτίμηση 
της κατάστασης του σχολείου, των πρακτικών και των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 

iii. Διερευνητική φάση που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. 

iv. Προγραμματισμός και ανάπτυξη δράσης στη σχολική μονάδα με στόχο τη 
βελτίωση ή αλλαγή στοιχείων του σχολείου. 

v. Ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και προγραμματισμού του 
εκπαιδευτικού έργου και  

vi. Λογισμικό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Θεματικές Περιοχές και Δείκτες Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου 
 

0.1 

Μαθητικό Δυναμικό: 
Κοινωνικά και Πολιτισμικά 

Χαρακτηριστικά 
0.2 

Χαρακτηριστικά του 
Κοινωνικού και Πολιτισμικού 

Πλαισίου 
(Τοπικό-Περιφερειακό-Εθνικό) 

 

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Ε 
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Ο 
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Ε 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ 

1.1 Κτίριο, Χώροι και Εξοπλισμός 
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 
Η ανάγκη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης με τη βοήθεια του 
ανταγωνισμού, αφενός, και την ενίσχυση των μειονεκτουσών ομάδων να 
καρπωθούν όσο γίνεται περισσότερα εκπαιδευτικά αγαθά, αφετέρου, 
κυριάρχησαν στη σκέψη του νομπελίστα Μίλτον Φρίντμαν, όταν πριν από 
πολλά χρόνια υποστήριξε την εισαγωγή του θεσμού επιλογής σχολείου, τη 
δυνατότητα δηλαδή του γονιού να επιλέγει το σχολείο της αρεσκείας του για το 
παιδί του. Η ιδέα του Φρίντμαν ήταν απλή: Πίστευε ότι ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα στα δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία θα οδηγήσει σε βελτίωση της 
ποιότητας των σχολείων, αφού οι μάνατζέρ τους θα αναγκάζονταν να εισάγουν 
καινοτομίες ελκυστικές για τους γονείς. Η παραπάνω ιδέα, είναι προφανές ότι 
ενθάρρυνε τη δημιουργία περισσότερων ιδιωτικών σχολείων που, όπως 
πρότεινε ο ίδιος, θα χρηματοδοτούνταν από το κράτος με το σύστημα των 
κουπονιών, χωρίς, επομένως οικονομικό κόστος για τους μαθητές. 
 
Στην εκπαιδευτική πολιτική των Η.Π.Α., οι ιδές του Φρίντμαν βρήκαν μεγάλη 
απήχηση. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως 
παρουσιάστηκαν από τον Μπρούνο Μανό στο άρθρο του «Creating 
Amerincan’s new public schools» (Δημιουργώντας τα νέα δημόσια σχολεία της 
Αμερικής) είναι οι εξής: 

 Μεταφορά της δύναμης από τους παραγωγούς, στους καταναλωτές ή 
πελάτες του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή σε δύο, 
κυρίως, φορείς: τους εκπαιδευτικούς και τις αρχές (γονείς, 
ψηφοφόρους, φοιτητές, εκπροσώπους κοινότητας). 

 Επικέντρωση στα αποτελέσματα. Αυτό αλλάζει τη μέχρι τώρα 
κυρίαρχη προσέγγιση που έδινε σημασία στην ποιότητα των 
συντελεστών της παιδείας (προσπάθειες εκπαιδευτικών, δαπάνες, 
υποδομή κ.λ.π.). Ο κανόνας, τώρα, είναι ο ακριβής καθορισμός των 
γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ένα παιδί, και στη συνέχεια, η 
εξακρίβωση (εξέταση), αν τις έχει κατακτήσει. 

 Ποικιλομορφία και επιλογές. Τα σχολεία δεν πρέπει να είναι τα ίδια και 
οι οικογένειες θα πρέπει να είναι ελεύθερες να επιλέγουν όποιο 
σχολείο θέλουν για τα παιδιά τους. 

 Διαχωρισμός χρηματοδότησης και παραγωγής. Το κράτος συνεχίζει 
να χρηματοδοτεί αλλά μ’ έναν έμμεσο τρόπο, δίνοντας τα χρήματα, 
που θα δαπανούσε ανά μαθητή στα χέρια των γονέων προκειμένου 
αυτοί να επιλέξουν ένα σχολείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, που όμως, θα 
λειτουργεί κάτω από συνθήκες αυτονομίας και ανεξαρτησίας από το 
κράτος. 

 
Ο παραπάνω διαχωρισμός της χρηματοδότησης από την παραγωγή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών βρίσκεται στη βάση των εκπαιδευτικών πειραμάτων 
που δοκιμάζονται στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες. Η πολιτική αυτή 
υλοποιείται: 
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α. Με τα κουπόνια παιδείας (voucher schools). Το κράτος παρέχει στο 
μαθητή ένα κουπόνι ισοδύναμης αξίας με τις κατά κεφαλήν κρατικές δαπάνες 
στη δημόσια εκπαίδευση και ο μαθητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε για 
το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς του είτε για ένα άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 
σχολείο άλλης περιοχής. Η επιλογή των μαθητών στα σχολεία αυτά γίνεται με 
βάση την επίδοσή τους σε τεστ εισαγωγής. Το σύστημα των κουπονιών, εκτός 
από τις ΗΠΑ, εφαρμόστηκε και σε άλλες χώρες, όπως στη Νέα Ζηλανδία και 
τη Σουηδία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Σουηδία είναι ο δήμος της Νάκα, 
έξω από τη Στοκχόλμη. Στο δήμο αυτό κάθε χρόνο, το κράτος δίνει ένα κουπόνι 
στους γονείς για να το χρησιμοποιήσουν στο σχολείο της επιλογής τους. Αλλά 
και αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κολομβία, η Νέα Ζηλανδία 
χρησιμοποιούν τα κουπόνια προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
φτωχών στα ιδιωτικά σχολεία. 
 
β. Τα σχολεία μαγνήτες (magnet schools), τα ανάδοχα σχολεία ή τα 
σχολεία ειδικής συμφωνίας (charter schools). Η παροχή διοικητικής 
αυτονομίας στα σχολεία των ΗΠΑ αρχίζει από τη δεκαετία του ’60 με την 
εμφάνιση των «σχολείων μαγνητών» (magnet schools) ως πιλοτικά σχολεία 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά που στόχευαν στην άρση του 
φυλετικού διαχωρισμού έχουν σαν κύριο γνώρισμα την ποικιλία στην 
προσφορά μαθημάτων και τη διακριτή τους ταυτότητα (Μούτσιος: 2001). 
Ειδικεύονται σε διάφορες περιοχές, όπως γλώσσες, μαθηματικά, τέχνες, 
πληροφορική, αθλητισμός, κ.λ.π. Τα «σχολεία μαγνήτες» φαίνεται να 
επηρέασαν τους Άγγλους οι οποίοι καθιέρωσαν τα City Technology Colleges 
(Τεχνολογικά Κολλέγια Πόλεων), δευτεροβάθμιων σχολείων σε κάποιες 
περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και τα λεγόμενα Grant-
Maintained Schools (χρηματοδοτούμενα υπό όρους σχολεία) που 
ιδρύθηκαν το 1988 και συνιστούν την «αιχή του δόρατος» στην αποκεντρωτική 
εκπαιδευτική πολιτική της θατσερικής κυβέρνησης. Σ’ αυτά οι τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές (LEAs) δεν έχουν καμιά εξουσία, αφού χρηματοδοτούνται 
απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας. Το 1997 τα σχολεία αυτά θα 
μετονομασθούν από την κυβέρνηση των εργατικών σε Foundation Schools 
(Βασικά-θεμελιακά σχολεία), με την επαναφορά της δυνατότητας 
χρηματοδότησης τους από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές. Τα «ανάδοχα 
σχολεία» χρηματοδοτούνται από το κράτος λειτουργούν με όρους αγοράς: 
ανοικτές εγγραφές ανεξάρτητα από επιδόσεις, φύλο, θρήσκευμα, τόπο 
κατοικίας του μαθητή, διοίκηση σχολείου με αρχές management, αυξημένη 
συμμετοχή γονέων στα συμβούλια, έμφαση σε έναν κορμό μαθημάτων (π.χ. 
γλώσσα, μαθηματικά), άνευ διδάκτρων. Τα παραπάνω σχολεία, που 
διοικούνται είτε από γονείς, είτε από καθηγητές, είτε από ομάδες της τοπικής 
κοινωνίας και αποτελούν κατά πολλούς την «αριστερή» απάντηση στο 
πρόβλημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Γι’ αυτό και υποστηρίζονται 
κυρίως από τους δημοκρατικούς. Το πρώτο ανάδοχο σχολείο άρχισε να 
λειτουργεί στη Μινεσότα το 1991, ενώ σήμερα σε 36 πολιτείες επιτρέπεται η 
λειτουργία τέτοιων σχολείων, στα οποία σήμερα φοιτούν πάνω από 350,000 
μαθητές. 



47 

γ. Τα «σπιτοσχολεία». Πρόκειται για τη δυνατότητα που έχουν οι γονείς να 
αναλάβουν οι ίδιοι την εκπαίδευση του παιδιού τους μέσα στο σπίτι τους. Στην 
περίπτωση των σχολείων αυτών, είναι προφανές ότι η παρατηρούμενη στα 
σχολεία των ΗΠΑ παιδική εγκληματικότητα έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Το 1985 
στα «σπιτοσχολεία» φοιτούσαν 50,000 μαθητές, σήμερα πλησιάζουν τα 2 
εκατομμύρια. Τα επόμενα χρόνια, και εξαιτίας του κλίματος ανασφάλειας και 
αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα. Τα «σπιτοσχολεία» υπόκεινται σε κρατικό 
έλεγχο που ποικίλει από Πολιτεία σε Πολιτεία και συνίσταται σε υψηλές 
επιδόσεις (67 βαθμοί πάνω από τον εθνικό όρο κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις 
στο πανεπιστήμιο). Οι υποστηρικτές, βέβαια, των «σπιτοσχολείων» φαίνεται 
να υποβαθμίζουν τη σπουδαιότητα που έχει μια επιτυχής κοινωνικοποίηση του 
παιδιού και ο κίνδυνος της πνευματικής γκετοποίησης που διατρέχουν όσοι 
περιορίζουν την πνευματική του ανάπτυξη στην εκπαίδευση στο σπίτι. 
 
Εκτός από τις παραπάνω εκπαιδευτικές πρακτικές, στο διεθνή χώρο, 
επιχειρείται η ανάδειξη νέων πειραματικών τύπων σχολείου με στόχο τη γενική 
αξιοποίηση (με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ανάλογα με το εθνικό 
συγκείμενο) «ειδικών εμπειριών» της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς 
κοινότητας. Έτσι, θεσμικά κείμενα και ντιρεκτίβες για την εκπαίδευση, 
υπερεθνικών οργανισμών και μορφωμάτων αναφέρονται όλο και συχνότερα 
στην ανάγκη να «διδαχθούν» τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα από την 
εμπειρία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε άλλες χώρε, όπως: α) τα «Σχολεία 
Εντατικής Μάθησης των ΗΠΑ (accelerator schools)» τα οποία ειδικεύονται 
σε μαθητές που εμφανίζουν σοβαρή υστέρηση εντός του «κανονικού» 
εκπαιδευτικού συστήματος, εξαιρετικά χαμηλή σχολική επίδοση και υψηλές 
πιθανότητες εγκατάλειψης, ή β) το ίδρυμα Alyat Honar στο Ισραήλ, το οποίο 
έλκει την καταγωγή του στην προσπάθεια της εβραϊκής κοινότητας της 
Γερμανίας να μετακινήσει νέους, που υφίσταντο διακρίσεις, στην Παλαιστίνη 
και να πραγματοποιήσει εκεί την εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Το Ίδρυμα 
αυτό, με ιστορία, 70 χρόνων, ειδικεύεται στην εκπαίδευση εφήβων για παιδιά 
με παραβατική συμπεριφορά και δυσκολίες κοινωνικής ένταξης2. 
 
Όσα συμβαίνουν στην Αμερική τα τελευταία χρόνια επιχειρούνται και σε άλλες 
χώρες, τόσο ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες. Στη Σουηδία, από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 που άρχισε να εφαρμόζεται ο θεσμός της επιλογής 
σχολείου, το χρήμα ακολουθεί το μαθητή. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της 
καινοτομίας οι εγγραφές στα ιδιωτικά αυξήθηκαν κατά 20%. 
  

                                                      
2 Βλ. αναλυτικότερα για αυτούς τους τύπους σχολείων και Ευρωπαϊκή Ένωση, Λευκή Βίβλος 

για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση: Διδασκαλία και Εκμάθηση – Προς την κοινωνία της 

Γνώσης (EL/22/95/01590700.POO (FR)-sk/av), Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1995, σ. 9. 



48 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
 
Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις μεταβολές που 
παρουσιάσαμε παραπάνω θα πρέπει να τις προσεγγίσει ως αναπόσπαστο 
μέρος των γενικότερων όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και πολιτικών, 
ιδεολογικών και κοινωνικοοικονομικών μεταβολών. Μην ξεχνάμε ότι το σχολείο 
είναι χώρος αντανάκλασης των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων , ότι 
οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα κοινωνικών και 
πολιτικών αγώνων, ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές είναι πολιτικές επιλογές. Στις 
χώρες που αναφερθήκαμε επικράτησαν συγκράτησαν κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις που υιοθετούν την οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο 
αυτό κυρίαρχη είναι η αντίληψη για την οικονομική αποτελεσματικότητα του 
σχολείου με βασικές αξίες την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα. Τα νέα συστήματα αξιολόγησης. υπαγορεύονται από την 
αρχή της οικονομικής αποτελεσματικότητας, επειδή θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες του νέου κοινωνικού καταμερισμού εργασίας 
(διαφοροποιημένο και ιεραρχημένο εργατικό δυναμικό). Ακόμη, με τα νέα 
συστήματα αξιολόγησης ενισχύεται το σχολείο ως μηχανισμός κοινωνικού 
ελέγχου του κράτους κυρίως μέσα από την ενίσχυση των εξωτερικών μορφών 
αξιολόγησης (κρατικά τεστ). Ταυτόχρονα ενισχύονται τα ανταγωνιστικά, 
επιλεκτικά και αναπαραγωγικά στοιχεία του κράτους. Η εκπαίδευση 
προσαρμόζεται φτάνοντας στα όρια της υποταγής στις δυνάμεις της αγοράς. 
Κλασσικό παράδειγμα της «όσμωσης» εκπαίδευσης και αγοράς είναι η 
συγχώνευση στην Αγγλία από τους συντηρητικούς των Υπουργείων Παιδείας 
και Εργασίας (η συγχώνευση αυτή διατηρείται και από την κυβέρνηση των 
εργατικών), ενώ η λέξη-κλειδί στην ασκούμενη και σήμερα εκπαιδευτική 
πολιτική των εργατικών είναι η λέξη «απασχολησιμότητα». Η εκπαίδευση 
καλείται να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας μιας χώρας σ’ ένα διεθνές πολυπολικό ανταγωνιστικό 
σύστημα. Οι ρυθμοί προσαρμογής αποκτούν στις υπό ανάπτυξη χώρες 
μεγάλη ένταση προκειμένου να ενταχθούν στους υπερεθνικούς 
κοινωνικοοικονομικούς θεσμούς (ΟΝΕ). 
 
ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 
 
Στη χώρα μας τα συστήματα αξιολόγησης, συστήματα που ουσιαστικά θα 
περιορισθούν στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μαθητών και θα αγνοήσουν 
όλους τους άλλους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχουν τη δική 
τους ιστορία, ιστορία που συνδέεται με τη σισύφειο πορεία της ελληνικής 
εκπαίδευσης. Για πολλές δεκαετίες οι έλληνες εκπαιδευτικοί, κυρίως οι 
δάσκαλοι, θα υποστούν όλες τις συνέπειες από τη λειτουργία του αυταρχικού 
θεσμού του επιθεωρητή, που ήταν ο φορέας ελέγχου όχι μόνο της διδακτικής 
και εκπαιδευτικής τους επάρκειας αλλά και της ιδεολογικοπολιτικής και 
κοινωνικής τους συμπεριφοράς μέσα κι έξω από το σχολείο. Γι’ αυτό στη χώρα 
μας η αξιολόγηση έχει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο αφού συνδέθηκε με 
αυστηρούς εξεταστικούς μηχανισμούς, αποκλεισμούς, ιδεολογικούς 
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πειθαναγκασμούς και χειραγωγήσεις, σ’ ένα σχολείο των βαθμών και όχι των 
μαθητών, σ’ ένα σχολείο των αρεστών της εξουσίας και όχι των εραστών της; 
Γνώσης, σ’ ένα σχολείο της υποταγής και όχι της ανάτασης, με ελάχιστα 
πετάγματα και πολλές καθιζήσεις. 
 
Μετά το ’74, όμως, τι κάνουμε; Αποτινάξαμε το βαρύ ιστορικό φορτίο και αυτό 
ήταν μια δικαιολογημένη αντίδραση, όμως αφήσαμε ουσιαστικά το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα χωρίς τη δυνατότητα να αποτιμήσει επιστημονικά 
αυτό που κάνει, να παρακολουθήσει το διεθνή βηματισμό, να προσαρμοσθεί 
στα νέα δεδομένα, σε μια εποχή που η ανάγκη εκσυγχρονισμού ήταν η εθνική 
αιχμή του δόρατος. 
 
Θεσμοθετήσαμε το 1982 ένα ριζοσπαστικό θεσμό, το σχολικό σύμβουλο, και 
με ευθύνη όλων, της πολιτείας πρώτης, τον αφήσαμε να χρεοκοπήσει γιατί 
μοίραζε συνταγές με «δικαίωμα χρήσης», γιατί πριν από ακριβώς δέκα χρόνια 
η πολιτεία δεν τόλμησε να πάρει κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις, υιοθετώντας 
τα πορίσματα και τις προτάσεις της Επιτροπής υπό τον καθηγητή Χρήστο 
Φράγκο που η ίδια όρισε, και παρεμβαίνοντας διορθωτικά στο θεσμό για να 
τον σώσει από βέβαιο θάνατο. 
 
Ευθύνες έχουν βέβαια και οι κοινωνικές ομάδες γιατί συχνά έμεναν στη στείρα 
άρνηση. Ένας ιστορικός της εκπαίδευσης δεν μπορεί να αγνοήσει, π.χ., ότι  η 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια που έγινε στο σύστημα αξιολόγησης των 
μαθητών στις αρχές της δεκαετίας του ’80 συνάντησε τη σφοδρή αντίσταση 
των γονέων: «θα παλέψουμε για την επιστροφή των βαθμών στο σχολείο» θα 
δηλώσει το 1985 η πρόεδρος της ΑΣΓΜΕ, ενώ «από τα αριστερά», με 
αναχρονιστικό ανάγνωσμα το γνωστό βιβλίο του ΒΕΚ για την αξιολόγηση, θα 
δηλωθεί ότι η κατάργηση της βαθμολογίας είναι μέτρο υποβάθμισης. 
 
Έχουμε τη γνώμη ότι η μακρόχρονη απουσία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
διαμόρφωσε μια νέα παράδοση, που σήμερα αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για οποιαδήποτε ανακαινιστική παρέμβαση. Διατυπώνουμε την 
εικασία ότι εκείνοι που σήμερα είναι πιο ανεκτικοί στην επιστροφή σ’ ένα 
ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι περισσότερο οι 
παλιότεροι, δηλαδή εκείνοι που βίωσαν τον επιθεωρητισμό και λιγότερο έως 
καθόλου ανεκτικοί εκείνοι που έμαθαν για τους επιθεωρητές από τα βιβλία της 
ελληνικής ιστορίας εκπαίδευσης. Και μη σπεύδετε να χαρακτηρίσετε τους 
πρώτους συντηρητικούς και τους δεύτερους προοδευτικούς, γιατί οφείλω να 
σας πω ότι εκεί που δεν υφίσταται κανενός είδους αξιολόγηση, σε τελική 
ανάλυση, ευνοούνται οι κοινωνικά ευνοημένοι και αδικούνται οι κοινωνικά 
αδικημένοι μαθητές, ευνοούνται οι μη συνεπείς και αδιάφοροι εκπαιδευτικοί, 
ενώ όλο το εκπαιδευτικό σύστημα σύρεται προς τα κάτω. Ένας εξαιρετικός 
σχολικός σύμβουλος με ριζοσπαστικές αντιλήψεις και τη δική του ιστορία 
ενάντια στο θεσμό του επιθεωρητή έγραφε πριν από λίγα χρόνια το εξής: 
«Μέμφομαι την πολιτεία γιατί έξι χρόνια που είμαι σύμβουλος δεν μου 
επέτρεψε να πω ένα μπράβο στον καλό εκπαιδευτικό». Όσο κι αν ακούγεται 
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υπερβολικό δείχνει το κλίμα της αγωνίας για το νέο θεσμό και ταυτόχρονα 
στέλνει μήνυμα προς την πολιτεία. 
 
Και τώρα θα μου πείτε τι κάνει η πολιτεία; Έρχεται να θεσμοθετήσει μορφές 
αξιολόγησης με φορείς, όπως το ΣΜΑ, που ούτε εχέγγυα για σύγχρονη 
αξιολόγηση παρέχουν και τη χαριστική βολή στο θεσμό του σχολικού 
συμβούλου θα δώσουν. Παράλληλα, επιλέγονται αυτό τον καιρό στελέχη της 
εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι (έχουν επιλεγεί ήδη προϊστάμενοι γραφείων 
και διευθύνσεων) που τόσο η θεσμική σύνθεση των επιτροπών κρίσεις όσο και 
οι προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου δεν επιτρέπουν αξιοκρατικές επιλογές. 
Θα πρέπει κάποτε και σ’ αυτή τη χώρα να κατακτήσουμε τα αυτονόητα, ότι 
δηλαδή στα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων δημοκρατικών 
κοινωνιών τα στελέχη της εκπαίδευσης επιλέγονται με αξιοκρατικά και όχι 
κοινωνικά, συνδικαλιστικά ή κομματικά κριτήρια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε 
και αν συμφωνήσουμε όλοι ότι το εκπαιδευτικό και κοινωνικό όφελος οφείλει 
να προτάσσεται του πολιτικού-κομματικού. 
 
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με την αναλυτική εισήγησή μου προσπάθησα να σας κάνω κοινωνούς του 
διεθνούς προβληματισμού αναφορικά με το θέμα αξιολόγηση. Δεν το έκανα για 
να εισηγηθώ αντιγραφή μοντέλων (αντιγραφή σημαίνει φτώχια και αποτυχία), 
αλλά για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τη μορφή και την ένταση των 
αλλαγών που συντελούνται γύρω μας, να μην κάνουμε λάθη που έκαναν άλλοι, 
να ξεπεράσουμε τον επαρχιωτισμό μας, να αφουγκρασθούμε και να 
μπολιάσουμε το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα με γόνιμα και δημιουργικά 
στοιχεία έτσι ώστε να μπορεί να προετοιμάσει τη νέα γενιά για τις ανάγκες της 
κοινωνίας που έρχεται. Και αυτή η νέα γενιά θα μας κρίνει όλους. Θα μας κρίνει 
αν πράξουμε το καθήκον μας απέναντί της.  
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Λέκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ» 

 
 
Παρουσίαση του κ. Λεωνίδα Κυριακίδη, Λέκτορα Πανεπιστημίου Κύπρου, από 
το Γραμματέα του Εκπαιδευτικού Ομίλου κ. Γεώργιο Ματσικάρη, Επιθεωρητή 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
 
Ο Λεωνίδας Κυριακίδης είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το γνωστικό του 
αντικείμενο είναι η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνουν: 

 τη μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και της 
σχολικής μονάδας 

 την αρχική και προσθετική αξιολόγηση 

 την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, και 

 τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα μέτρησης και ειδικότερα τη χρήση του 
μοντέλου Rush. 

 
 
Ι. Θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας 
 
Α. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
 
Η ανάπτυξη οποιουδήποτε μοντέλου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντική διαφοροποίηση των σχέσεων εξουσίας 
ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Είναι για το λόγο αυτό που 
θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης εφαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους σε 
διαφορετικές χώρες ανάλογα με το κατά πόσο το εκπαιδευτικό τους σύστημα 
είναι λιγότερο ή περισσότερο συγκεντρωτικό. Επίσης, το γεγονός ότι εδώ και 
μια δεκαετία δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε στην Κύπρο ένα νέο σύστημα 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που να είναι αποδεκτό τόσο από την πολιτεία 
όσο και από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σχετίζεται και με τις επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει το νέο σύστημα στη δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
 
Η έρευνα μας στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι βασικότερες πτυχές ενός 
συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη κατά την ανάπτυξη πολιτικής σε σχέση με την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών είναι: 

α) οι σκοποί της αξιολόγησης 
β) τα κριτήρια αξιολόγησης 
γ) οι πηγές συγκέντρωσης δεδομένων 
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Σκοποί της αξιολόγησης 
 
Η συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών εξυπηρετεί δύο γενικούς σκοπούς: α) το διαμορφωτικό σκοπό 
(formative), που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού και β) το συγκριτικό σκοπό (summative), που επιδιώκει να 
καθορίσει την αποτελεσματικότητα του κάθε εκπαιδευτικού και να εντοπίσει 
τους εκπαιδευτικούς που είναι οι πλέον αποτελεσματικοί ως προς 
συγκεκριμένα κριτήρια. Ερευνητές επισημαίνουν τις δυσκολίες ανάπτυξης ενός 
συστήματος αξιολόγησης που να συμβάλλει στην επίτευξη τόσο του 
διαμορφωτικού όσο και του συγκριτικού σκοπού (Kyriakides & Campbell, in 
press). Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που συναντά κανείς στην 
προσπάθεια του να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα αξιολόγησης και να επιδιώξει 
το συγκριτικό και το διαμορφωτικό σκοπό σχετίζονται με το γεγονός ότι ο 
καθορισμός του σκοπού αξιολόγησης επηρεάζει τόσο το σχεδιασμό των 
οργάνων αξιολόγησης όσο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της (Brown, 
1991; Torrance, 1993). Επιπλέον, η εμπειρία έχει καταδείξει σε πολλές χώρες 
ότι, λόγω αυτής της αντίθεσης στις επιδιώξεις της αξιολόγησης, η 
διαμορφωτική αξιολόγηση εκτοπίζεται και τη θέση της πληρώνει η συγκριτική 
αξιολόγηση (Broadfoot, 1986; Black & William, 1998). Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να αναπτυχθούν διαφορετικοί μηχανισμοί διαμορφωτικής και 
συγκριτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
καθοριστούν διαδικασίες που θα επιτρέπουν τη σύζευξη των πληροφοριών 
που συγκεντρώνονται από τους μηχανισμούς διαμορφωτικής και συγκριτικής 
αξιολόγησης (Stronge, 1997; Kyriakides & Campbell, in press). 
 
Πηγές συγκέντρωσης δεδομένων 
 
Θα πρέπει, αρχικά, να τονιστεί ότι η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
πηγών συγκέντρωσης δεδομένων επιτρέπει τον έλεγχο της εσωτερικής 
εγκυρότητας ενός συστήματος αξιολόγησης και έτσι συμβάλλει στην επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την καταλληλότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Οι 
σημαντικότερες πηγές συγκέντρωσης δεδομένων είναι οι ακόλουθες: 
 
1) Παρατήρηση του τρόπου διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού: Η τεχνική 
αυτή παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της τάξης, την 
αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητών και τη διδακτική 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (instructional effectiveness). Όμως, ο 
μικρός αριθμός παρατηρήσεων που είναι δυνατόν να διενεργηθούν κατά τη 
διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς καθιστά αδύνατη τη γενίκευση των 
αποτελεσμάτων της παρατήρησης (Brenan, 1992). 
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2) Έρευνα τύπου επισκόπησης ανάμεσα στους «πελάτες» της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (client survey): Η τεχνική αυτή επιτρέπει στον 
εκπαιδευτικό να εντοπίσει τις αντιλήψεις των «πελατών» του (μαθητές και 
γονείς) για την αποτελεσματικότητα του και να αναλογιστεί τους λόγους για 
τους οποίους οι γονείς και οι μαθητές του πιθανόν να μην είναι πλήρως 
ικανοποιημένοι από το έργο που επιτελεί. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνικής 
παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα σε γονείς και μαθητές να εμπλέκονται ενεργά 
στη διαδικασία της μάθησης. Η αξιοπιστία, όμως, της τεχνικής αυτής είναι 
δυνατόν να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 
 
3) Επιδόσεις των μαθητών του εκπαιδευτικού: Σε ορισμένες πολιτείες 
των ΗΠΑ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών αξιολογείται μέσω της εξέτασης των επιδόσεων των μαθητών 
τους σε προσθετικές μορφές αξιολόγησης (value-added assessment). Πιο 
συγκεκριμένα, εντοπίζεται ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές του εκπαιδευτικού 
σημείωσαν αποτελέσματα καλύτερα από τα αποτελέσματα τα οποία, με βάση 
τις αρχικές τους επιδόσεις, αναμένονταν να πετύχουν. Με τη βοήθεια τράπεζας 
δεδομένων και με τη χρήση πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης (multi-level 
modeling) είναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, όταν αυτή καθορίζεται με βάση τη 
συμβολή του στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών του. 
 
4) Αντιλήψεις του διευθυντή και των συναδέλφων του εκπαιδευτικού: 
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικές πηγές 
συγκέντρωσης δεδομένων εσωτερικής αξιολόγησης. 
 
5) Κλιμάκιο εξωτερικής αξιολόγησης: Ένα κλιμάκιο από εξωτερικούς 
αξιολογητές είναι δυνατόν να αναλάβει να συγκεντρώσει δεδομένα που 
αφορούν στην αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας και ταυτόχρονα να 
καθορίσει τη συνεισφορά του κάθε εκπαιδευτικού στην εκτέλεση του έργου που 
επιτελείται στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Είναι σε αυτά τα πλαίσια που το 
σώμα των επιθεωρητών στη Μεγάλη Βρετανία αναλαμβάνει να αξιολογήσει 
την αποτελεσματικότητα κάθε σχολικής μονάδας και κάθε εκπαιδευτικού. 
 
6) Αυτοαξιολόγηση: Ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είναι 
δυνατόν να αναπτύξει και μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης, ενθαρρύνοντας τον 
ίδιο τον εκπαιδευτικό να εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία μέτρησης της 
αποτελεσματικότητάς του. 
 
7) Ατομικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio): Σε ορισμένες πολιτείες 
των ΗΠΑ αλλά και σε Ευρωπαϊκά κράτη (π.χ. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο) 
ζητείται από τον εκπαιδευτικό να τηρεί ατομικό φάκελο επιτευγμάτων για 
διαμορφωτικούς ή/και συγκριτικούς σκοπούς αξιολόγησης. 
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Κριτήρια αξιολόγησης 
 
Η ανάπτυξη οργάνων μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 
επηρεάζεται άμεσα από το είδος των κριτηρίων αξιολόγησης, βάση των 
οποίων ορίζεται η αποτελεσματικότητα κάθε εκπαιδευτικού. Ο καθορισμός 
κριτηρίων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού μπορεί να στηριχτεί στον τρόπο με 
τον οποίο περιγράφεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού από τον εργοδότη του ή/και 
στο περιεχόμενο του επαγγελματικού κώδικα. Όμως, η έλλειψη 
επαγγελματικού κώδικα στην Κύπρο και το γεγονός ότι η περιγραφή του ρόλου 
του εκπαιδευτικού είναι γενικόλογη δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στον 
καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης. Ωστόσο, θεωρώ ότι η πολιτεία έχει τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πορίσματα της έρευνας για τον αποτελεσματικό 
εκπαιδευτικό, καθώς και τα αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα που προτείνονται, 
ώστε να καθορίσει κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Είναι στα πλαίσια 
αυτά που θεωρούμε ότι στο δικό μας σύστημα υιοθετούνται κριτήρια που 
στηρίζονται στις βασικότερες αρχές του «working-process model», αφού η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στηρίζεται κυρίως στην συμπεριφορά του 
εκπαιδευτικού στην τάξη. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στα αποτελέσματα της 
έρευνας της δεκαετίας του ’70 που αναζήτησε σχέσεις ανάμεσα στην 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και στις επιδόσεις των μαθητών του (process-
product research). Θα πρέπει όμως, να σημειωθεί ότι στο σύστημά μας δεν 
εξετάζονται συστηματικά οι επιδόσεις των μαθητών. Το γεγονός αυτό 
αποκαλύπτει μια βασική αδυναμία του συστήματος. αξιολόγησης. Ταυτόχρονα 
το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης δε στηρίζεται στη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού ως προς τα κριτήρια που συνάδουν 
με το έργο που αναμένεται από τον εκπαιδευτικό του 21ου αιώνα να φέρει σε 
πέρας. Το έργο του εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι μόνο 
διδακτικό, αφού αναμένεται από αυτόν να εμπλακεί στην ανάπτυξη και 
αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων, στην επαγγελματική στήριξη των 
συναδέλφων του, στην καθοδήγηση ομάδων εργασίας κτλ. Τα κριτήρια, όμως, 
του «working-process model» αναφέρονται μόνο στο διδακτικό έργο του 
εκπαιδευτικού και άρα επιβάλλεται η συμπερίληψη κριτηρίων που συνάδουν 
με μοντέλα που αναφέρονται σε όλες τις άλλες διαστάσεις του έργου του 
εκπαιδευτικού (Cheng & Tsui, 1999), όπως είναι το μοντέλο αξιοποίησης 
πηγών (resource model), το μοντέλο επίλυσης προβλημάτων (absence of 
problems model) και το μοντέλο συνεχούς επαγγελματικής βελτίωσης 
(continuous learning model). 
 
B. Λογοδότηση του εκπαιδευτικού 
 
Ο σχεδιασμός της έρευνας στηρίχτηκε, επίσης, στους βασικούς λόγους για 
τους οποίους αναπτύχθηκαν μηχανισμοί λογοδότησης του εκπαιδευτικού σε 
διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Το ενδιαφέρον για ανάπτυξη συστημάτων 
λογοδότησης συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον των υπευθύνων για τη 
χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής οι οποίοι επιθυμούν να καθορίσουν αλλά και 
να συμβάλουν στη βελτίωση των εθνικών επιπέδων του εκπαιδευτικού τους 
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συστήματος. Είναι στα πλαίσια αυτά που τα πορίσματα συγκριτικών διεθνών 
αξιολογικών ερευνών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και φαίνεται να επηρεάζουν 
σημαντικά την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής σε πολλές χώρες (π.χ. 
Μεγάλη Βρετανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ). Ακόμη, η ανάπτυξη εθνικών συστημάτων 
αξιολόγησης στις χώρες αυτές δίνει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη 
χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων και να συνδέσουν την 
ύπαρξη ή έλλειψη αποτελεσματικότητας σε επίπεδο σχολικής μονάδας με την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. Έτσι, η ανάπτυξη μηχανισμών 
λογοδότησης του εκπαιδευτικού σε εκπαιδευτικά συστήματα 
Αγγγλοσαξωνικών, κυρίως, χωρών στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι η 
συστηματική εξέταση της αποτελεσματικότητας του κάθε εκπαιδευτικού 
αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια κάθε εκπαιδευτικού να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του, γεγονός που θα συμβάλει στη 
βελτίωση των εθνικών επιπέδων. 
 
Από την άλλη, το κίνημα για επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού 
(teacher’s empowerment movement), που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’80 
στις ΗΠΑ, συνέβαλε στο να μετατραπούν τα εκπαιδευτικά συστήματα 
ορισμένων χωρών (π.χ. Ολλανδία, Σκανδιναβικές χώρες) σε λιγότερο 
συγκεντρωτικά. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης 
μηχανισμών επαγγελματικής λογοδότησης (professional accountability), οι 
οποίοι στηρίζονται στον καθορισμό του έργου του εκπαιδευτικού με βάση τον 
επαγγελματικό τους κώδικα (professional code). Ο επαγγελματίας 
(professional) εκπαιδευτικός αναμένεται να δρα σύμφωνα με τον 
επαγγελματικό κώδικα που έχει αναπτυχθεί από τους εκπροσώπους του και 
ταυτόχρονα να επιχειρεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Έτσι, οι 
μηχανισμοί λογοδότησης του εκπαιδευτικού είναι δυνατόν να αναφέρονται σε 
μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του κάθε εκπαιδευτικού ως προς τις 
επιδόσεις των μαθητών του ή/και να συνάδουν με το περιεχόμενο του 
επαγγελματικού κώδικα, ΄ώστε να θεωρείται επαγγελματίας ο εκπαιδευτικός 
που συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του κώδικα και με τον τρόπο αυτό να 
επιτυγχάνεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού μέσα 
από την αναγνώριση της αυτονομίας του. Επομένως, η ανάπτυξη μηχανισμών 
λογοδότησης του εκπαιδευτικού δεν προωθεί κατ’ ανάγκη την προσπάθεια 
εισαγωγής των αρχών της ανταγωνιστικής αγοράς στην εκπαίδευση. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Έχοντας υπόψη τις δύο μορφές που μπορεί να πάρει η λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού καθώς και τις βασικές πτυχές ενός συστήματος αξιολόγησης του 
διενεργήσαμε έρευνα για να εξετάσουμε τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και 
γονιών για την αξιολόγηση και τη λογοδότηση του εκπαιδευτικού. 
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Η εξέταση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και γονιών θεωρείται 
σημαντική, αφού η αποτυχία πολλών κρατών να διαφοροποιήσουν το 
σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και να αναπτύξουν μηχανισμούς 
λογοδότησης έχει αποδοθεί από διάφορους ερευνητές στο γεγονός ότι δεν 
λήφθηκαν υπόψη οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον 
οποίοι αυτοί αντιλαμβάνονταν τις διαδικασίες που προτείνονταν (Fullan 1991, 
Kyriakides & Campbell, in press). Έτσι, στην έρευνα αυτή δεν εξετάζονται μόνο 
οι αντιλήψεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών και γονιών για την αξιολόγηση και 
που φαίνεται να προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας και αφορούν 
στην ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης και λογοδότησης. 
 
ΙΙ. Μέθοδος 
 
Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου 
που στάλθηκε σε εκπαιδευτικούς και γονείς το Μάιο του 2001. Παρ’ όλο που 
τα δύο ερωτηματολόγια περιλάμβαναν τις ίδιες ερωτήσεις, εντούτοις δόθηκε η 
δυνατότητα στους γονείς να επισημάνουν τις δηλώσεις που ένιωθαν ότι δεν 
μπορούσαν να εκφράσουν καμιά άποψη. Είναι σημαντικό, όμως, να 
επισημάνουμε ότι τα ποσοστά των γονιών που δήλωσαν «Δεν Ξέρω» σε κάθε 
ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν ιδιαίτερα χαμηλά αφού κυμαίνονταν από 
0.8% - 14.3%. Επίσης, σχεδόν όλα τα ποσοστά (46 από τα 48) ήταν μικρότερα 
από 10% και στη συντριπτική τους πλειοψηφία (δηλαδή 39 από αυτά) ήταν 
μικρότερα και από το 5%. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η 
εγκυρότητα όψεως του ερωτηματολογίου ήταν ικανοποιητική. 
 
Η επιλογή των σχολείων στα οποία στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια έγινε με τη 
βοήθεια της σκόπιμης δειγματοληψίας. Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αφού ξεπέρασαν το 65%. Για τη μέτρηση της 
αξιοπιστίας των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα δύο ερωτηματολόγια 
υπολογίστηκαν οι τιμές του συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach alpha. Οι τιμές 
αυτές είναι ιδιαίτερα ψηλές, αφού ξεπερνούν το 0.85. Υπολογίστηκε, επίσης, η 
εσωτερική συνέπεια κάθε ερώτησης ως προς το ερωτηματολόγιο στην ολότητά 
του και σε καμία περίπτωση δεν εντοπίστηκε ερώτηση με χαμηλό δείκτη 
συσχέτισης. Έτσι, θεωρήσαμε ως αξιόπιστα τα δεδομένα που 
συγκεντρώθηκαν από κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου 
 
ΙΙΙ. Αποτελέσματα 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούσε στις 
αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονιών για την αξιολόγηση και λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού. 
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Α. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
 
Σκοποί του συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
 
Οι εκπαιδευτικοί, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ασκούν κριτική στο 
υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, υποστηρίζοντας ότι 
αυτό δεν υλοποιεί τους σκοπούς του. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι το 
υφιστάμενο σύστημα δεν επιτρέπει να εντοπίζονται οι πλέον αποτελεσματικοί 
εκπαιδευτικοί και ότι δε βοηθά τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητά τους. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
υποδηλώνουν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια της πολιτείας να 
συνδέσει τα κριτήρια αξιολόγησης με το «working-process model». Πιο 
συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό 
να στηρίζεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στις σχέσεις τους με τους 
μαθητές και στη διδακτική τους συμπεριφορά. Επίσης, η συντριπτική 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν αποδέχεται σύνδεση της αξιολόγησής τους 
με τα αποτελέσματα των μαθητών τους σε συστήματα εθνικής ή/και 
περιφερειακής αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί ως σώμα δεν 
φαίνεται να αποδέχονται τη συμπερίληψη κριτηρίων αξιολόγησης που 
προκύπτουν από σύγχρονα μοντέλα καθορισμού της αποτελεσματικότητας 
των εκπαιδευτικών και τα οποία αναφέρονται, για παράδειγμα, στη σύνδεση 
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την ερευνητική τους δραστηριότητα 
(Μ.Ο. = 3.96, S.D. = 1.79), τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους        
(M.O. = 3.78, S.D. = 1.82) και τις σχέσεις τους με τους γονείς                            
(M.O. =4.00, S.D. =1.94) 
 
Πηγές συγκέντρωσης δεδομένων 
 
Το στατιστικό κριτήριο Kendall αποκαλύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 
μεταξύ τους ως προς τον τρόπο κατάταξης πηγών συγκέντρωσης δεδομένων 
ανάλογα με την καταλληλότητά τους (W= 0.62, p< 0.001). Πιο συγκεκριμένα, 
θεωρούν ως πιο σημαντικές πηγές την κρίση του διευθυντή και την κρίση 
κλιμακίου αξιολόγησης. Αντίθετα, θεωρούν ως λιγότερο κατάλληλες πηγές την 
κρίση του επιθεωρητή και τις απόψεις των γονιών και μαθητών. Με τις απόψεις 
τους αυτές φαίνεται να εισηγούνται αντικατάσταση του επιθεωρητή με κλιμάκιο 
αξιολόγησης. Όμως, δεν αποδέχονται ενεργό εμπλοκή των «πελατών» τους 
στο σύστημα αξιολόγησής τους. Η στάση τους αυτή φαίνεται να συνάδει και με 
την αρνητική τους στάση απέναντι στη λογοδότηση του εκπαιδευτικού. 
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Β. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη λογοδότηση του εκπαιδευτικού 
 
Οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτικής τους πλειοψηφία, υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη μηχανισμών μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει: 
α) να καθοριστούν δείκτες απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να 
εντοπίζεται η αποτελεσματικότητά του. 
β) να αναπτυχθεί ένα εθνικό-ενιαίο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών και 
γ) να αναπτυχθούν μηχανισμοί συστηματικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
 
Όμως, ενώ οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την ανάγκη μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, θεωρούν ότι τα 
οποιαδήποτε αποτελέσματα που θα προκύπτουν δε θα πρέπει να συνδέονται 
με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ή/και με την 
ανάπτυξη μηχανισμών λογοδότησης. Έτσι δεν αποδέχονται απόψεις που 
υποστηρίζουν ότι: 
α) οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι υπόλογοι στους γονείς σε σχέση με τις 
επιδόσεις των μαθητών τους (Μ.Ο.=2.47, S.D.=1.22) 
β) ο εκπαιδευτικός ευθύνεται για τα αποτελέσματα των μαθητών του 
(Μ.Ο.=2.75, S.D.=1.37) 
γ) η ανάπτυξη συστήματος λογοδότησης των εκπαιδευτικών θα οδηγήσει σε 
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Μ.Ο.=2.74, S.D.=1.39) 
δ) το σχολείο πρέπει να λογοδοτεί στην αγορά για τα αποτελέσματά του 
(Μ.Ο.=2.73, S.D.=1.68) 
 
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ένα αποτέλεσμα που, εκ πρώτης όψεως, 
φαίνεται να είναι αντιφατικό. Ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν αποδέχονται την 
ανάπτυξη συστημάτων λογοδότησης του εκπαιδευτικού, αποδέχονται ότι η 
πρακτική της μη λογοδότησης ευνοεί τον αδιάφορο εκπαιδευτικό και αδικεί 
όλους ανεξαίρετα τους μαθητές. Επιπλέον, θεωρούν ότι η κατάργηση του 
«επιθεωρητισμού» πρέπει να συνοδεύεται από θέσπιση τρόπων λογοδότησης 
του εκπαιδευτικού, που να στηρίζονται σε μοντέλο προσθετικής αξιολόγησης, 
ώστε να εντοπίζεται η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών κατά θέμα, 
τμήμα και σχολείο. 
 
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επαγωγική στατιστική ανάλυση 
αποκαλύπτει δύο μόνο στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) ανάμεσα 
στις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης, 
οι οποίες, όμως, δεν είναι εκπαιδευτικά σημαντικές. Το γεγονός αυτό 
υποδηλώνει την ύπαρξη κοινής επαγγελματικής κουλτούρας (occupational 
culture) ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και της Μέσης 
Εκπαίδευσης και αποκαλύπτει την ανάγκη ανάπτυξης κοινού συστήματος 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων. 
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Γ. Οι απόψεις των γονιών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
 
Σκοποί του συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
 
Σημαντικό ποσοστό γονιών δεν μπορούσε να εκφέρει άποψη κατά πόσο το 
υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών υλοποιεί το 
διαμορφωτικό ή/και το συγκριτικό σκοπό. Ταυτόχρονα, οι αντίστοιχες τιμές των 
τυπικών αποκλίσεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλες (S.D. > 2). Τα αποτελέσματα αυτά 
υποδηλώνουν την άγνοια των γονιών για την αποτελεσματικότητα του 
υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο και ως 
ένα βαθμό μπορούν να θεωρηθούν αναμενόμενα, αφού το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα δε φαίνεται να προωθεί την ενεργό εμπλοκή των γονιών. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
 
Εξετάζοντας τον τρόπο ανταπόκρισης των γονιών σε σχέση με τα κριτήρια 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, διαπιστώνουμε ότι υιοθετούνται τόσο τα 
κριτήρια του μοντέλου διδακτικής συμπεριφοράς (working-process model)  
όσο και τα μοντέλα που αναφέρονται στον πολυδιάστατο ρόλο που αναμένεται 
να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα. Έτσι, οι γονείς συμφωνούν 
με τους εκπαιδευτικούς ότι είναι σημαντική η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού να 
θεμελιώνεται στις σχέσεις του με τους μαθητές του και στη διδακτική του 
συμπεριφορά. Όμως, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, θεωρούν ότι είναι 
σημαντική η σύνδεση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού με: α) τα 
αποτελέσματα των μαθητών του σε συστήματα εθνικής ή/και περιφερειακής 
αξιολόγησης, β) τις σχέσεις του με τους γονείς, γ) την ερευνητική του 
δραστηριότητα, δ) τις σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στο 
οποίο εργάζεται. Έτσι, οι γονείς φαίνεται να αναμένουν από την πολιτεία να 
στηρίξει ένα πολυδιάστατο μοντέλο καθορισμού της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού (Cheng & Tsui, 1999). 
 
Πηγές συγκέντρωσης δεδομένων 
 
Το στατιστικό κριτήριο Kendall αποκαλύπτει ότι οι γονείς συμφωνούν μεταξύ 
τους ως προς την κατάταξη των πηγών συγκέντρωσης δεδομένων ανάλογα με 
την καταλληλότητά τους (W = 0.53, p < 0.001). Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ως 
πιο σημαντικές πηγές συγκέντρωσης δεδομένων τις επιδόσεις των μαθητών 
του εκπαιδευτικού, την κρίση ενός κλιμακίου αξιολόγησης και τις απόψεις των 
μαθητών του. Όλες οι άλλες πηγές συγκέντρωσης δεδομένων (διευθυντής, 
συνάδελφοι, γονείς και επιθεωρητής) θεωρούνται ως εξίσου κατάλληλες. Τα 
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι γονείς, σε αντίθεση με τους 
εκπαιδευτικούς, θεωρούν σημαντικό να αναπτυχθούν μηχανισμοί 
συγκέντρωσης δεδομένων για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού από 
όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές. Ταυτόχρονα, φαίνεται να στηρίζουν σε 
σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη μηχανισμών εσωτερικής αξιολόγησης, αφού 
θεωρούν ότι ο διευθυντής και οι συνάδελφοι του εκπαιδευτικού θα πρέπει να 
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εκφέρουν απόψεις για την αποτελεσματικότητά του. Τέλος, οι γονείς 
υποστηρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών αμφίδρομης αξιολόγησης, 
αφού δηλώνουν ότι θα πρέπει οι μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία 
αξιολόγησης. 
 
Δ. Οι απόψεις των γονιών για τη λογοδότηση του εκπαιδευτικού 
 
Οι γονείς, όπως και οι εκπαιδευτικοί, θεωρούν σημαντικό να αναπτυχθούν 
μηχανισμοί μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και άρα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει: 
α) να καθοριστούν δείκτες απόδοσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
β) να αναπτυχθεί ένα εθνικό-ενιαίο σύστημα αξιολόγησης; των μαθητών 
γ) να αναπτυχθούν μηχανισμοί συστηματικής αξιολόγησης του συστήματος. 
 
Ταυτόχρονα θεωρούν σημαντική την ανάπτυξη μηχανισμών λογοδότησης των 
εκπαιδευτικών και έτσι υποστηρίζουν ότι: 
α) οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι υπόλογοι στους γονείς σε σχέση με τις 
επιδόσεις των μαθητών τους 
β) ο εκπαιδευτικός ευθύνεται για τα αποτελέσματα των μαθητών του 
γ) η ανάπτυξη συστήματος λογοδότησης των εκπαιδευτικών θα οδηγήσει σε  
    βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 
δ) η πρακτική της μη λογοδότησης του εκπαιδευτικού ευνοεί τον αδιάφορο   
    εκπαιδευτικό και αδικεί τους μαθητές. 
 
Ακόμη, προχωρούν στο να υποστηρίξουν ότι η κατάργηση του 
«επιθεωρητισμού» πρέπει να συνοδεύεται από θέσπιση τρόπων λογοδότησης 
του εκπαιδευτικού και ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η λογοδότηση πρέπει να 
στηρίζεται σε ένα μοντέλο προσθετικής αξιολόγησης, ώστε να εντοπίζεται η 
βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών κατά θέμα, τμήμα και σχολείο. 
Συνοψίζοντας, οι γονείς υποστηρίζουν την ανάπτυξη μηχανισμών 
συστηματικής αξιολόγησης τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος στην ολότητά 
του όσο και των εκπαιδευτικών, αφού θεωρούν ότι η ανάπτυξη μηχανισμών 
λογοδότησης θα οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος και άρα θα γίνει ευεργετική για τα παιδιά τους. 
 
Το σημαντικότερο, όμως, αποτέλεσμα της έρευνας φαίνεται να είναι το γεγονός 
ότι, ενώ οι γονείς υποστηρίζουν την ανάπτυξη συστημάτων λογοδότησης τόσο 
του εκπαιδευτικού όσο και ολόκληρου του συστήματος, δεν υποστηρίζουν τις 
αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η ανάπτυξη συστημάτων λογοδότησης στις 
Αγγλοσαξωνικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς θεωρούν ότι το σχολείο 
δεν πρέπει να λογοδοτεί στην αγορά για τα αποτελέσματά του και ότι η 
λογοδότηση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να γίνεται δημόσια. Αντίθετα, 
αναμένουν την ανάπτυξη ενός συστήματος επαγγελματικής λογοδότησης 
(professional accountability), το οποίο θα λειτουργεί ως κίνητρο για βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Έτσι, 
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αναμένουν, από το κράτος να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές 
μονάδες στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους. 
 
Τέλος, η επαγωγική στατιστική ανάλυση δεν αποκάλυψε καμιά στατιστικά 
σημαντική διαφορά (p<0.5) ανάμεσα στις απόψεις των γονιών της Δημοτικής 
και της Μέσης Εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα αυτό αποκαλύπτει μια σχετική 
ομοιογένεια ως προς τον τρόπο σκέψης των γονιών για την αξιολόγηση και 
λογοδότηση και ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη ανάπτυξης κοινών 
μηχανισμών αξιολόγησης και λογοδότησης των εκπαιδευτικών των διάφορων 
βαθμίδων της εκπαίδευσής μας. 
 
IV. Ερμηνεία αποτελεσμάτων 
 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μας επιτρέπει να κάνουμε τις πιο 
κάτω εισηγήσεις που αφορούν στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση 
με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Πρώτο, γονείς και εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στο Γ’ Παγκύπριο 
Συνέδριο του ΕΟΚ (Μάιος 2000) υποστηρίχτηκε ο καθορισμός εθνικών 
επιπέδων. Όμως, πέρα από το να καθοριστούν επιθυμητά επίπεδα, θα πρέπει 
να αναπτυχθούν συστήματα εθνικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων των 
μαθητών, ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός τόσο των εθνικών επιπέδων 
όσο και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με τον 
τρόπο αυτό, η κάθε προσπάθεια ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής θα 
μπορεί να στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα που θα αφορούν στις διδακτικές 
ανάγκες των μαθητών μας. Ταυτόχρονα, θα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν 
μηχανισμοί ολικής αξιολόγησης της οποιασδήποτε εκπαιδευτικής καινοτομίας 
με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της στη βελτίωση των εθνικών 
επιπέδων. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν, επίσης, την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικής σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Παρ’ όλο 
που οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν κριτήρια που αναφέρονται στη 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθεί ένας διάλογος ανάμεσα στην πολιτεία και στους εκπαιδευτικούς, 
ώστε να επανακαθοριστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα. Ο 
διάλογος αυτός είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ενδυνάμωση του 
επαγγελματικού κύρους του εκπαιδευτικού και σε μια ανάγκη σύνδεσης της 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού με τα θεωρητικά μοντέλα που προέκυψαν από 
την έρευνα μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού. Με τον 
τρόπο αυτό, θα αναπτυχθούν μηχανισμοί αξιολόγησης όλων των διαστάσεων 
του έργου του εκπαιδευτικού, ώστε να οδηγηθούμε σε βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών του 
εκπαιδευτικού έργου. 
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Είναι, επίσης, σημαντικό ο διάλογος ανάμεσα στους διάφορους φορείς της 
εκπαίδευσης να αφορά και στις πηγές συγκέντρωσης δεδομένων, ώστε να 
αντιληφθούν όλοι οι φορείς την ανάγκη αξιοποίησης όλων των πιθανών πηγών 
συγκέντρωσης δεδομένων. Θα πρέπει, όμως, ταυτόχρονα να διακρίνουμε 
κατά πόσο μια συγκεκριμένη πηγή θα χρησιμοποιείται για διαμορφωτικούς 
ή/και συγκριτικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατόν 
πιο εύκολα να αποδεκτούν την αξιοποίηση των πληροφοριών που θα 
συγκεντρώνονται από έρευνα τύπου επισκόπησης ανάμεσα στους γονείς και 
τους μαθητές για διαμορφωτικούς σκοπούς αξιολόγησης, ενώ πολύ πιο 
δύσκολα θα αποδεκτούν τη χρήση μιας τέτοιας τεχνικής για συγκριτικούς 
σκοπούς. 
 
Ακόμη, η ανάπτυξη πολιτικής σε σχέση με τις πηγές συγκέντρωσης δεδομένων 
πρέπει να στηρίζεται στην παραδοχή από όλους τους φορείς της ανάγκης 
εξέτασης της εγκυρότητας των δεδομένων που θα συγκεντρώνονται από κάθε 
πηγή. Έτσι, η πολιτεία θα πρέπει να προωθήσει τη διεξαγωγή ερευνών 
εξέτασης της εγκυρότητας γνωρίσματος (construct validity) αντίστοιχων 
οργάνων μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει, 
ακόμη, να αναπτυχθούν μηχανισμοί μετα-αξιολόγησης του οποιουδήποτε 
συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που τελικά θα υιοθετηθεί, ώστε να 
ελέγχεται η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχει και να εντοπίζονται 
δυνατότητες βελτίωσής του. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται εισηγήσεις που προκύπτουν  από τα αποτελέσματα 
της έρευνας και αφορούν στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τη 
λογοδότηση  του εκπαιδευτικού. Αρχικά, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 
εκπαιδευτικοί και γονείς υποστηρίζουν την ανάγκη αποσύνδεσης των 
μηχανισμών λογοδότησης με την προσπάθεια εισαγωγής των αρχών της 
ανταγωνιστικής αγοράς στην εκπαίδευση. Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι και το 
σημαντικότερο μήνυμα της έρευνας, αφού εκπαιδευτικοί και γονείς 
αντιλαμβάνονται ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη μηχανισμών λογοδότησης που 
δε θα στηρίζονται στην εισαγωγή των αρχών της ανταγωνιστικής αγοράς στην 
εκπαίδευση. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε 
μηχανισμούς επαγγελματικής λογοδότησης, που υιοθετούνται από ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα, να μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος και όχι απλά σε ενίσχυση του 
συγκεντρωτικού του χαρακτήρα, που θα έχει ως αποτέλεσμα να ελέγχεται η 
εργασία των εκπαιδευτικών και να περιορίζεται η αυτονομία τους. Μέσα από 
την προοπτικής της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και 
του σχολείου θα πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί η ανάπτυξη πολιτικής για την 
αξιολόγηση και λογοδότηση του εκπαιδευτικού. 
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Η Μαίρη Ιωαννίδου – Κουτσελίνη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της 
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Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχεδιασμό, 
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Είναι ενεργό μέλος πολλών επιστημονικών, εκπαιδευτικών και κοινωφελών 
οργανισμών, συνδέσμων και οργανώσεων τοπικών και διεθνών, καθώς και μέλος 
διοικητικών συμβουλίων οργανισμών και ομίλων. 
 
Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό της ενδιαφέρον σήμερα επικεντρώνεται σε 
θέματα Ανάπτυξης Προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο, Παρεμβατικών 
Προγραμμάτων και Έρευνας για Δράση, Αποτελεσματική Διδασκαλία και Μάθηση και 
θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 
 
Θα επικεντρώσουμε τις προεκτάσεις μας στα αποτελέσματα εκείνα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ούτως ώστε να συμβάλουν στην οικοδόμηση 
ενός υγιούς συστήματος αξιολόγησης. 
 
Για να γίνει αυτό, επισημαίνουμε ότι δύο είναι τα καίρια ερωτήματα σ’ αυτή τη 
σχέση Αξιολόγησης – Λογοδότησης: 
 

1. Κατά πόσο πρέπει να συνδεθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με την 
επίδοση των μαθητών; 
 

2. Κατά πόσο μπορεί η αξιολόγηση να γίνεται από τους επιθεωρητές, 
όπως γίνεται σήμερα; 

 
Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί επικεντρώνεται σε καίρια θέματα-απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών για την Αξιολόγηση – Λογοδότηση και για τα βασικά ερωτήματα 
που επισημάναμε. 
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Πίνακας 1 
 

Οι εκπαιδευτικοί δέχονται: 

 Σύνδεση της αξιολόγησης με τη διδακτική πράξη (Μικροεπίπεδο). 

 Ως δείκτη ποιότητας της διδασκαλίας την πρόοδο των μαθητών 
(Μικροεπίπεδο). 

 Ότι η λογοδότηση των εκπαιδευτικών πρέπει να στηρίζεται στο 
μοντέλο προσθετικής αξιολόγησης το οποίο επισημαίνει βελτίωση 
των επιδόσεων κατά θέμα τμήμα, σχολείο (Μικροεπίπεδο). 

 Καθορισμό δεικτών απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος για να 
κρίνεται η αποτελεσματικότητά του (Μακροεπίπεδο). 

 Ως πηγές αξιολόγησης το διευθυντή και κλιμάκιο αξιολόγησης. 
 
Οι εκπαιδευτικοί δε δέχονται: 

 Σύνδεση της αξιολόγησης με τα αποτελέσματα των μαθητών 
(Μακροεπίπεδο). 

 Ως πηγή αξιολόγησης τους επιθεωρητές, τους γονείς και τους 
μαθητές. 

 

 
Με μια πρώτη ματιά είναι δυνατό να υποστηρίξει κάποιος ότι οι δηλώσεις αυτές 
είναι αντιφατικές.  Όμως, είναι απόλυτα συνεπείς αν διακρίνουμε ότι 
αναφέρονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα, στο μακροεπίπεδο του συστήματος 
και των εθνικών επιπέδων αξιολόγησης και στο μικροεπίπεδο της λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας και τάξης. 
 
Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προβάλλεται μια ιδιαίτερα 
προοδευτική-μετανεοτερική εκπαιδευτική φιλοσοφία η οποία μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση του νέου συστήματος αξιολόγησης.  Είναι μια Εσωτερική 
Συλλογική Αξιολόγηση η οποία στηρίζεται στην αρχή της αλληλόδρασης, 
ανάπτυξης και επικοινωνίας στη σχολική μονάδα προσώπων με κοινούς 
σκοπούς, σε αντίθεση με τη συντηρητική ερμηνεία των εκπαιδευτικών 
δρωμένων ως αιτιών και αποτελεσμάτων που μετριούνται σε μακροεπίπεδο 
και ελέγχονται από εξωτερικούς παρατηρητές. 
 
Παραφράζοντας τον Goodlad, ο οποίος χρησιμοποίησε τους όρους για το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, μπορούμε να πούμε ότι μια ανάλογη κατάσταση ισχύει 
και στην περίπτωση της αξιολόγησης-λογοδότησης.  Παρατηρούμε μια 
Βιωνόμενη, μια Πραγματική και διαφορετική Αντιληπτή Πραγματικότητα 
(Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2 
 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  -  Λ Ο Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

 
Η Βιωνόμενη, η Πραγματική, η Αντιληπτή Εκπαιδευτική Εμπειρία 

 

Πόσο υπεύθυνος αισθάνεται ο εκπαιδευτικός για τα αποτελέσματα των 
μαθητών (του) 

(Βιωνόμενη) 
Πόσο υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός για τα αποτελέσματα των μαθητών 
(του) 

(Πραγματική) 
Πόσο υπεύθυνος θεωρείται ο εκπαιδευτικός για τα αποτελέσματα των 
μαθητών (του) 

(Αντιληπτή) 
  

 

 
Ο εκπαιδευτικός αισθάνεται υπεύθυνος για τους μαθητές του.  Αυτή η 
συναίσθηση στηρίζεται σε εντελώς διαφορετική βάση από αυτή που μετριέται 
σε Μ.Ο. και τάσεις σε εθνικά συστήματα αξιολόγησης ή/και με παγκύπριες 
εξετάσεις.  Αυτή η λογική στηρίζεται σε οργανωμένες εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, με βάση αρχεία και 
μετρήσεις του κάθε μαθητή σε σχέση με τον εαυτό του (baseline testing) 
(Πίνακας 3). 
 

Πίνακας 3 
 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  -  Λ Ο Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

 
Η Βιωνόμενη, η Πραγματική, η Αντιληπτή Εκπαιδευτική Εμπειρία 

 

Πόσο υπεύθυνος αισθάνεται ο εκπαιδευτικός για τα αποτελέσματα των 
μαθητών (του) 
 

 Αισθάνεται υπεύθυνος για τους μαθητές του, όχι για τους μαθητές. 
 Αισθάνεται την ανάγκη συνεργασίας για τα αποτελέσματα αυτά σε 

επίπεδο σχολείου, ειδικότητας, τάξης. 
 Οι δείκτες απόδοσης, εφόσον αναφέρονται σε γενικές τάσεις και 

καταστάσεις, κρίνουν το σύστημα, όχι τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. 
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Οι εκπαιδευτικοί δέχονται και αναλαμβάνουν ευθύνη για τη διδακτική πράξη 
και για τη διδακτική τους συμπεριφορά και τη συνδέουν με τα αποτελέσματα 
των μαθητών τους στην τάξη, στο μικροεπίπεδο, ενώ δε δέχονται τη σύνδεση 
της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών με τα αποτελέσματα γενικά των 
μαθητών, σε οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις. 
 
Ποια είναι η πραγματικότητα;  Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τα 
αποτελέσματα των μαθητών του, εφόσον το σύστημα σε μακροεπίπεδο, από 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως την αξιολόγηση και τις εισαγωγικές, αλλά και το 
σύστημα της σχολικής μονάδας, δεν τον θέλουν και δεν τον καθιστούν ξεναγό 
ύλης, ξεναγό που οδηγεί τους μαθητές μέσα από τις διάφορες ενότητες των 
βιβλίων σε αυστηρά και πιεστικά προδιαγεγραμμένο χρόνο, με ελάχιστη ή 
καθόλου ευελιξία. 
 

Πίνακας 4 
 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  -  Λ Ο Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

 
Η Βιωνόμενη, η Πραγματική, η Αντιληπτή Εκπαιδευτική Εμπειρία 

 

 Πόσο υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός για τα αποτελέσματα των 
μαθητών (του) 
 
 Πόσο «αναγκάζεται» από το σύστημα να αναπαράγει 

αδυναμίες και ανισότητες; 
 Πόσο ελεύθερος είναι ο εκπαιδευτικός, για να δράσει ως 

παιδαγωγός; 
 Πόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα ύλης και οι υλοκεντρικές 

εξετάσεις τον καθιστούν μεταφορέα – ξεναγό, σε 
προδιαγεγραμμένο χρόνο, ασύνδετων πληροφοριών; 

 Πόσο τα Εθνικά Επίπεδα θα τον ελευθερώσουν παιδαγωγικά ή 
θα τον παγιδεύσουν ακόμη περισσότερο σε διαδικασίες 
επιλογής και απόρριψης; 

 Πόσο το κλίμα και οι πρακτικές της σχολικής μονάδας θα τον 
βοηθήσουν να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του και να 
βελτιώσει την επίδοση του κάθε μαθητή σε σχέση με τον εαυτό 
του; 

 

 
Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος, μέχρι ενός βαθμού, για τα αποτελέσματα 
των μαθητών του, εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποστήριξη να 
διαφοροποιήσει το πρόγραμμά του και να δράσει ως παιδαγωγός κι όχι 
υλοθέτης.  Για να πράξει αυτό χρειάζονται Αναλυτικά Προγράμματα που του 
επιτρέπουν – και σε κείνο και στους μαθητές του – να αναπνεύσει, να επιλέξει, 
  



71 

να ανοικοδομήσει και αναδιοργανώσει την ύλη.  Προϋπόθεση τέτοιας 
παιδαγωγικής αυτονομίας είναι ο καθορισμός εθνικών επιπέδων – όχι ύλης – 
που υπαγορεύεται από την οικονομία της αγοράς και όχι με σκοπό συγκρίσεις 
(benchmarks) για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος αλλά ο καθορισμός 
εθνικών επιπέδων γενικής παιδείας και ικανότητας που βοηθούν τον 
εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του και να συλλειτουργήσει σε 
διάφορα επίπεδα.  Τέτοια επίπεδα Γενικής Παιδείας περιλαμβάνουν: 

 αναλυτικοσυνθετική ικανότητα 

 δεξιότητες επικοινωνίας 

 κριτική σκέψη 

 δημιουργικότητα 

 δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών και ερμηνείας 

 πυρήνες πληροφοριών εννοιών και ειδικών δεξιοτήτων σε επιλεγμένα 
γνωστικά αντικείμενα και στην τεχνολογία 

 μετασχηματιστική γνώση και μεταγνώση για αντιμετώπιση 
προβληματικών καταστάσεων 

 δεοντολογία της γνώσης. 
 
Σε τελευταία ανάλυση αξίζει να διερωτηθούμε:  Για ποια αποτελέσματα θα 
πρέπει να λογοδοτεί ο εκπαιδευτικός;  Σίγουρα, για να αλλάξει αυτή η εικόνα 
και αναπαραγωγή της μειονεξίας και να γίνει ο εκπαιδευτικός, η σχολική 
μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεσματικά, χρειάζονται πολύ 
περισσότερα από αυτά που ένας επιθεωρητής μπορεί να δει με μια ή δυο 
επισκέψεις στην τάξη. 
 

Για ποια αποτελέσματα θα λογοδοτήσει ο εκπαιδευτικός; 
 

 
 
 

Το σχολείο είναι ανοικτό για όλους. 
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Και το ερώτημα παραμένει: Και πότε ο εκπαιδευτικός θα είναι υπεύθυνος για 
τα αποτελέσματα των μαθητών; Ο εκπαιδευτικός δεν θα είναι ποτέ υπεύθυνος 
για τα αποτελέσματα των μαθητών του, εφόσον η σχολική μονάδα και η 
κοινότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου και της κάθε ειδικότητας 
υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή, η οποία και πάλι θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται από το ευρύτερο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών και το ίδιο το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
 
Ποια είναι, όμως, η αντιληπτή πραγματικότητα; Πόσο υπεύθυνος θεωρείται ο 
εκπαιδευτικός για τα αποτελέσματα των μαθητών (του); (Πίνακας 5) 
 

Πίνακας 5 
 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  -  Λ Ο Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

 
Η Βιωνόμενη, η Πραγματική, η Αντιληπτή Εκπαιδευτική Εμπειρία 

 

 Πόσο υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός για τα αποτελέσματα των 
μαθητών (του) 
 
 Αρνητική επίδραση της νεοτερικότητας και της εφαρμογής της 

φυσικής αιτιοκρατίας στην εκπαίδευση. 
 Ο φαύλος κύκλος της παρανόησης ότι όσο περισσότερο 

αναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να δρουν ομοιόμορφα τόσο πιο 
αποτελεσματικοί γίνονται. 

 
Παρατηρούμε στην αντίληψη αυτή, όπως τη διατύπωσαν στην έρευνα αυτή οι 
γονείς, ότι οι «άλλοι» θεωρούν τους εκπαιδευτικούς υπεύθυνους και 
υπόλογους για τα αποτελέσματα των μαθητών. Είναι φανερή η αρνητική 
επίδραση της νεοτερικότητας και της εφαρμογής της φυσικής αιτιοκρατίας στην 
εκπαίδευση. Η διδασκαλία και η μάθηση θεωρούνται ταυτόσημες, μ’ ένα 
εκπαιδευτικό που γεμίζει, ως αυθεντία, άδεια κεφάλια μαθητών. Αν δεν 
μαθαίνει ο μαθητής φταίει ο εκπαιδευτικός που προφανώς δεν έκανε καλά τη 
δουλειά του. 
 
Ο φαύλος κύκλος της παρανόησης ότι όσο περισσότερο αναγκάζονται οι 
εκπαιδευτικοί να δρουν ομοιόμορφα τόσο πιο αποτελεσματικοί γίνονται, 
παγιδεύει το σύστημα και τη διδασκαλία σε τεχνοκρατικές επαναλήψεις κακών 
προτύπων. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, η παρενέργεια αυτή της 
νεοτερικότητας υπαγορεύει τεχνοκρατικά βαρυφορτωμένα και λεπτομερή 
προγράμματα, ομοιόμορφα βιβλία, ίδιο χρόνο και διαδικασίες παράδοσης του 
προγράμματος και «δειγματικές» δασκαλοκεντρικές διδασκαλίες. 
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Είναι γνωστό ότι Δον Κιχώτες και Άτλαντες δεν επιδέχεται η εκπαίδευση. Η 
κάθε προσπάθεια είναι συστηματική και συλλογική-συμμετοχική σε όλα τα 
επίπεδα, ακόμα και στο επίπεδο της διδασκαλίας στην τάξη. 
 
Φοβούμαι ότι τόσο τα εθνικά επίπεδα όσο και τα νέα συστήματα αξιολόγησης 
δε θα λύσουν προβλήματα. Γιατί δεν έχουμε διευκρινίσει από φιλοσοφικής και 
κοινωνιολογικής σκοπιάς γιατί τα θέλουμε και πως συνδέονται / επηρεάζουν 
την καθημερινή πράξη της διδασκαλίας-μάθησης, που σε τελευταία ανάλυση 
είναι ο αντιπροσωπευτικότερος δείκτης ενός υγιούς εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
 
Μια έκφραση που δίδεται σήμερα σ’ όλο τον κόσμο σχετικά με τη διαδικασία 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων είναι αυτή της ανάγκης βελτίωσης του 
σχολείου μέσω της βελτίωσης του status, της δύναμης, και των συνθηκών 
εργασίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών. 
 
Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες στηρίζονται στη λογική βελτίωσης με την 
εισαγωγή νέων μεθοδολογιών και τρόπων αξιολόγησης είναι καταδικασμένες 
σε αποτυχία, γιατί αγνοούν ότι η ποιότητα της δουλειάς στην τάξη είναι στενά 
συνδεδεμένη με την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών και τον τρόπο εργασίας της σχολικής μονάδας. 
 
Σε τελευταία ανάλυση το τι γίνεται μέσα στην τάξη είναι συνάρτηση του status, 
των κινήτρων, της αίσθησης του ανήκειν και των ευκαιριών της δημιουργίας 
και συνεργασίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην ίδια τη σχολική μονάδα. 
Ένας «ευτυχισμένος» εκπαιδευτικός είναι αυτός που μπορεί και υποστηρίζεται 
να γίνει αποτελεσματικός και ο οποίος με την καθημερινή επικοινωνία του με 
τους μαθητές του «βιώνει» την αποτελεσματικότητά του. Δεν μπορεί να 
υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης από τα 
οποία οι εκπαιδευτικοί να ζητούν να αποδράσουν. 
 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια είναι εύκολα αντιληπτό ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί 
να γίνεται από τους Επιθεωρητές μόνο με μια επίσκεψη στην τάξη. Ένα 
σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης χρειάζεται μελέτη αρχείων για τη διάγνωση, 
την εκπαιδευτική παρέμβαση και την πρόοδο του μαθητή, χρειάζεται ακόμη 
αξιολόγηση διαδικασιών ανάπτυξης και υποστήριξης του εκπαιδευτικού στην 
σχολική μονάδα. Χρειάζεται, σε τελευταία ανάλυση, ομαδική δουλειά σε 
συλλογικές διαδικασίες. Γι’ αυτό και το οποιοδήποτε κλιμάκιο πρέπει να μην 
είναι έξωθεν επιβαλλόμενο, αλλά συνεργαζόμενο και αντιπροσωπευτικό του τι 
και από ποιες οπτικές γωνίες θα αξιολογηθεί. 
 
Κλείνουμε με μια χαρακτηριστική για τις τάσεις της εποχής σύσταση 
(Hargreaves, 1995):  
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«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το τελικό κλειδί για την εκπαιδευτική 
αλλαγή είναι ο εκπαιδευτικός.  Η αναδόμηση των σχολείων, η 
ανάπτυξη προγραμμάτων, ο καθορισμός εθνικών επιπέδων – 
όλα αυτά έχουν περιορισμένη αξία, αν δεν λαμβάνουν υπόψη τον 
εκπαιδευτικό.  Αυτός δεν παραδίδει απλώς το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα το αναπτύσσει σε μικροεπίπεδο, το αναδομεί και το 
ερμηνεύει.   Αυτό που σε τελευταία ανάλυση διαμορφώνει το είδος 
και την έκταση της μάθησης είναι το τι σκέφτονται, τι πιστεύουν 
και τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί στο επίπεδο της τάξης. 
 
[….]  Σημαντικές για την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και το ηθικό 
του εκπαιδευτικού είναι και οι σχέσεις του με τους συναδέλφους 
του στη σχολική μονάδα είτε όταν δουλεύουν ως κοινότητες 
υποστήριξης στην αναζήτηση κοινών σκοπών και συνεχούς 
βελτίωσης είτε ως άτομα σε απομόνωση και με όλες τις 
ανασφάλειες που η κατάσταση αυτή επιφέρει». 
 

Andy Hargreaves (1995), 
  p. VII 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
1. TEACHER ACCOUNTABILITY:  SOME REFLECTIONS ON THE 
ENGLISH MODEL SINCE 1988 
 
Ομιλητής: R. J. Campbell Professor, University of Warwick 
 
2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Ομιλητής: Σ. Μπουζάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Παν. Πατρών 
 
Συντονιστές: Λεωνίδας Κυριακίδης, Λέκτορας Παν. Κύπρου 

 Αλέξανδρος Χριστοφόρου, Επιθεωρητής Δημ. Εκ/σης 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

 
Ερώτηση 1 
 
Πιστεύετε πως απαιτείται μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση για να έχουμε 
ευστοχία στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικού;  Τι ρόλο θα 
παίξει η συμβουλευτική παιδαγωγική; 
 
Απάντηση 1 από τον κ. Σήφη Μπουζάκη 
 
Στη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι προφανές ότι από τη δική μας 
παιδαγωγική κοινότητα υιοθετείται πλήρως μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
και ό,τι αυτό σημαίνει.  Αλλά θα μείνω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης για 
τη συμβουλευτική παιδαγωγική.  Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι είναι 
εντελώς αναγκαία η κατάρτιση στελεχών στο χώρο.  Σε ότι αφορά τον ελλαδικό 
χώρο ήδη υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα όπου καταρτίζονται πια σε 
διετή προγράμματα master σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο και επίσης 
στα δικά μας διδασκαλεία δημοτικής εκπαίδευσης έχουμε κατευθύνσεις για τη 
συμβουλευτική παιδαγωγική.  Είναι αυτονόητη η θετική απάντηση στο 
συγκεκριμένο ερώτημα και δε χρειάζεται να κάνει κανείς ανάλυση για να 
τεκμηριώσει την αναγκαιότητα και το ρόλο που θα παίξει αυτός ο σημαντικός 
τομέας της συμβουλευτικής παιδαγωγικής. 
 
Ερώτηση 2 
 
Πώς μπορεί να συγκεραστούν οι έννοιες εθνικοί στόχοι για την εκπαίδευση σε 
σχέση με την ατομική προσέγγιση και τη συνολική αξιολόγηση; 
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Απάντηση 2 από τον κ. Σήφη Μπουζάκη 
 
Επειδή αρκετά είχα παραλείψει από την εισήγησή μου, το δικό μου αν θέλετε 
ατομικό «δια ταύτα» στο τέλος είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη μία ή την 
άλλη μόνο μορφή αξιολόγησης, αλλά και την εξωτερική που σημαίνει ότι το 
κράτος δεν μπορεί να απαλλοτριώσει το δικαίωμα και την υποχρέωση του να 
αξιολογεί.  Ταυτόχρονα, επειδή περνάμε πια στην αναγκαιότητα η σχολική 
μονάδα να αποκτήσει ταυτότητα και προσανατολισμό είναι ανάγκη να έχουμε 
και από την μονάδα μορφές αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης .  όμως οι 
πολιτικές παιδείες που θα κάνουν το πιο καλό πάντρεμα αυτών των δύο 
στόχων θα είναι πετυχημένες πολιτικές παιδείες, που σημαίνει και κεντρικά 
παρακολουθούν, αξιολογούν, παρεμβαίνουν διορθωτικά, αλλά παράλληλα 
αφουγκράζονται τα σχολεία, τη μαχόμενη καθημερινή πράξη της μονάδας της 
σχολικής και έτσι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διπλής αξιολόγησης που αν 
θέλετε, ως υπόθεση διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά θετικά 
συμπεράσματα και πορίσματα.  Δεν είναι το πάντρεμα δύσκολο, δοκιμάζεται 
και αλλού, δοκιμάζεται και σε μας.  Ξέρω ότι και εδώ ήδη υπάρχει μια τέτοια 
κατεύθυνση στο δικό μας σύστημα. 
 
Ερώτηση 3 από τον κ. Λουκά Ιατρού 
 
Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα υπέρ της αξιολόγησης και του ελέγχου της 
εργασίας των εκπαιδευτικών για πολλούς και διάφορους λόγους και πολύ 
συχνά το αναφέρω στους καθηγητές μου.  Εντούτοις ένας μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικών εξακολουθεί να είναι εναντίον της αξιολόγησης.  Φτάνουν 
μάλιστα στο σημείο να ζητούν την πλήρη κατάργηση του επιθεωρητή στα 
σχολεία.  Μερικοί ζητούν και την κατάργηση της αξιολόγησης από το διευθυντή 
του σχολείου.  Πού, κατά την άποψή σας, οφείλονται οι πολλές ή έστω οι λίγες 
αντιδράσεις αυτών των εκπαιδευτικών; 
 
Απάντηση 3 από τον κ. Σήφη Μπουζάκη 
 
Για σας δεν μπορώ να ξέρω παρά μόνο ως ιστορικός, έχοντας μελετήσει και 
το κυπριακό σύστημα, αναφέρθηκα στη δική μας εμπειρία αναζητώντας, αν  
θέλετε, κάποια ερμηνεία γιατί στην Ελλάδα υπάρχει η άρνηση οποιασδήποτε 
αξιολόγησης.  Τώρα που μιλάμε υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, 
που αν θέλετε τη δική μου γνώμη είναι σχέδιο μη αξιολόγησης.  Προβλέπει για 
τη μονιμοποίηση – αξιολόγηση που ουδέποτε συμβαίνει, για την επιλογή 
στελεχών – σύμβουλοι, προϊστάμενοι – κι αν το ζητήσει ο εκπαιδευτικός.  Γι’ 
αυτό λοιπόν το σχέδιο μη αξιολόγησης υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στην 
Ελλάδα.  Είπα κάποιες ιστορικές ερμηνείες και θα πω και ένα ακόμα σε 
εισαγωγικά «παράδοξο».  Εκείνοι που ζητούν να επιστρέψουμε στην 
αξιολόγηση ξέρετε ποιοι είναι στην Ελλάδα;  Όσοι έχουν βιώσει τραυματικά τον 
επιθεωρητή.  Και όσοι, που για περίπου 25 χρόνια, ουδεμία σχέση είχαν με 
τον επιθεωρητή αρνούνται οποιανδήποτε αξιολόγηση.  Έχω γι’ αυτό αρκετές 
μελέτες και έρευνες, γιατί ξέρετε η ισοπέδωση κάποτε οδηγεί σε ένα εκφυλισμό 
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και σε μια αντίσταση του καλού εκπαιδευτικού να μην ισοπεδωθεί.  Κάποτε, 
ένας σύμβουλος έγραψε το εξής: «Την πολιτεία τη μέμφομαι γιατί δεν μου 
επέτρεψε επί 15 χρόνια να πω ένα μπράβο στον καλό εκπαιδευτικό».  Εκεί 
οδηγεί η ισοπέδωση τελικά.  Επομένως υπόθεση μπορώ να κάμω στο 
συγκεκριμένο ερώτημα, που αφορά ιστορικές εμπειρίες στο δικό σας σύστημα, 
πρακτικές σημερινές ενδεχομένως, αλλά και υπόθεση μπορώ να κάμω ότι 
τελικά, όταν ακουμπούμε θέματα δύσκολα, προσπαθούμε να αναζητήσουμε 
διάφορα άλλοθι για να έχουμε τελμάτωση τελικά στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Η 
εκπαίδευση είναι ένα παίγνιο με πολλούς φορείς μέσα:  γονείς, μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, κράτος και είναι καλά ο καθένας να αυτοτοποθετείται στο 
παίγνιο αυτό μέσα για να καταλάβει τελικά τι γίνεται. 
 
Ερώτηση 4 από την κ. Παναγιώτα Νεοφύτου 
 
Από τις δύο εισηγήσεις που έχω ακούσει έχω αντιληφθεί ότι η Ελλάδα και η 
Αγγλία βρίσκονται στους αντίποδες του θέματος αξιολόγηση.  Μήπως μπορεί 
να υπάρξει μέση σε αυτό το θέμα.  Ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, πώς χάσαμε το 
μέτρο και βρισκόμαστε σε ακραία κατάσταση; 
 
Απάντηση 4 από τον κ. Σήφη Μπουζάκη 
 
Έχουμε μάλλον την ίδια απορία όλοι.  Στην Ελλάδα όπου το μέτρο 
ανακαλύφθηκε δεν το εφαρμόζουμε εμείς, όμως να ξαναπώ ότι οι καταβολές 
οι ιστορικές είναι διαφορετικές, δεν είναι πράγματα συγκρίσιμα, απλώς να 
ξαναπώ το δικό μου «δια ταύτα»:  δε θα επιθυμούσα να αντιγράψουμε 
πρακτικές ακραίας αγοραιοποίησης της εκπαίδευσης.  Αν, για παράδειγμα, 
στην Ελλάδα αύριο το πρωί εφαρμόζαμε κουπόνια παιδείας θα έκλειναν 
πολλά, αν όχι όλα τα δημόσια ελληνικά σχολεία.  Για σκεφτείτε: Άκριτη 
αντιγραφή ξένων πρακτικών, αλλά από την άλλη να μην απομονωνόμαστε σε 
μία χώρα και να έχουμε επαρχιωτισμό που είναι το άλλο άκρο τελικά.  
Παρακολούθηση για το τι συμβαίνει έξω και πιστεύω ότι κάποτε και στην 
εκπαίδευση θα έχουμε συγκλίσεις αναγκαστικά.  Η πορεία δεν μπορεί να είναι 
διαφορετική παρά και εδώ μαθαίνοντας, στην πορεία, να οδηγηθούμε στο 
μέτρο και τις συγκλίσεις και σε θέματα εκπαιδευτικά. 
 
Question No. 5 
 
Have you identified any negative or positive elements in the English 
Assessment System?  In the final analysis would you suggest that the system 
be abandoned or differentiated with certain elements added to and/or 
subtracted from it and if so which elements? 
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Answer to Q. 5 by Mr Campbell 
 
I think I must start off by saying that I think the English system needed some 
external form of accountability. We had gone through, in the 1950s, the 1960s 
and the early 1970s, a period in which schools were given almost complete 
autonomy from government control. One consequence was that the 
performance of the system, by any way you try to measure it – in not just 
international comparisons but particularly in international comparisons – was 
modest and in certain areas of the system, particularly in the inner cities – 
areas with poverty children’s needs were simply not met. 
 
I am a child of the 60s and I am committed in the end to school autonomy, but 
I think our system, I do not know about your system, but our system required 
some intervention by the government in order to stop levering up standards. 
For about ten years it was mishandled by the government, but a new 
government came in with Tony Blair as the Prime Minister, committed to giving 
education the highest priority. I think if you say “how has the system worked?”, 
it is committed to work because the government has committed funds, 
resources and political priorities to making it work. So, I think we need some 
form of external accountability. And I would not like the doctor, who is going to 
operate me next week, to be simply concerned with his own self accountability. 
 
One of the things which has been a problem in England and which teachers 
have found very difficult, has not been the principle of external inspection, but 
the manners of the inspection, which have been very hostile and very abrasive 
to teachers. I understand from Dr Bouzakis – because I was listening very 
carefully in Greek! – that inspectors may pry into the private lives of some of 
the teachers. Well, we have the reverse in England. The Chief Inspector was 
famous for his private life and it was all over the newspapers. 
 
But we are going to introduce a new Inspection System, a Modified Inspection 
System, which is called a Light Touch Inspection System, in which  the schools 
which have been shown over the last two inspections – that’s the last eight 
years – to be performing well, are being given much more responsibility for 
reporting on themselves, and if the results of the tests show no deterioration, 
they will have very reduced inspection.  So, you get a reward for doing well in 
inspections.  And the governmental view is “the more the school is successful, 
the less the government should intervene”. 
 
Question No. 6 
 
Some teachers are strongly against the fact that they are evaluated.  To which 
factors would you attribute this attitude of a few or even many teachers? 
 
 
 



81 

 
Answer to Q. 6 by Mr Campbell 
 
I think in the end the analysis has got to be how much trust there is in a system.  
Whether you have a low-trust education system, in which the government does 
not trust the teachers and the teachers do not trust the government, or whether 
you have a high-trust system, in which there is mutual trust.  In England we are 
moving from a very low-trust system, which we have had for about fifteen 
years, to the beginnings of a system where the government is beginning to 
trust the teachers much more.  However, the teachers have to demonstrate, 
the schools have to demonstrate, that they are worthy of the trust before they 
get the Light Touch Inspection. 
 
I think in the end it has not to do with mechanisms, I generally do not think it 
has to do with whether you have appraisal or observation of teaching or 
national tests. It has to do with whether there is trust between the profession 
and the government, and we have had, as I say for fifteen years or so, a very 
low trust in our system, which I think explains much of the hostility that has 
been generated in the teaching profession. 
 
Question No. 7 by Mrs Koula Afrodisi 
 
We all know, that the performance of the school is in part a function of its 
circumstances and cannot fairly be assessed without detailed knowledge of 
those circumstances.  We also admit that it is the duty of the school to provide 
the best possible opportunities for learning, consistent with these 
circumstances and by the word “circumstances” of course I mean resource 
allocation and allocation of differentially qualified staff.  A third circumstance 
would be differential social composition of school intakes, because, whether 
we like it or not, poor performance is a community problem as much as it is a 
school problem. 
 
Answer to Q. 7 by Mr Campbell 
 
I would accept that assumption only partly, but you must remember that I come 
from a system which is very social class-oriented and a major problem in the 
English education system is the low expectations held by teachers for children 
from low social class backgrounds.  In the English system there is a kind of 
social determinism which damages the performance of children from the lower 
social classes and one of the intentions of the accountability system is to attack 
and destroy low teacher expectations simply determined by the low social 
background of their pupils.  This is one of the reasons why the system now 
categorizes schools by the proportion of poor children, of children in poor 
economic circumstances, in the schools, and so what we know is that some 
schools with very poor children do perform very well.   They identify the needs 
of the children, they have high but realistic expectations for them.  Our system 
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basically says we will compare teachers in similar schools, similar 
backgrounds, and look at their performance comparatively. 
 
So nobody, any longer, is saying in England “the reason why our school is not 
performing very well is that we have children from very poor backgrounds”, 
they are trying to destroy that set of expectations.  Of course what you need is 
probably much more experienced teachers in the schools work in a more 
advantaged system.  So, there is a kind of in-built problem for the system, but 
we are beginning to attach the idea, to successfully attack the idea that “just 
because children come from a particular background we can’t expect them to 
perform very well”.  And I speak as somebody who was from a single parent 
family and my mother was out of work, but I am happy to say that the teachers 
I met had high expectations of me. 
 
In England teachers apply to schools, they do not get allocated.  The question 
of differentiating qualified staff simply means that in England teachers apply to 
schools and get appointed.  That’s it, it is a very loose market system. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

ΕΡΕΥΝΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ 
 
 
Παρουσίαση: Λεωνίδας Κυριακίδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου 
  Μαίρη Ιωαννίδου – Κουτσελίνη, Επ. Καθ. Παν. Κύπρου 
 
Συντονισμός: Γεώργιος Ματσικάρης, Επιθεωρητής Δημ. Εκπαίδευσης 
 
Ο συντονιστής της συζήτησης ευχαρίστησε το Δρα Λεωνίδα Κυριακίδη και τη 
Δρα Μαίρη Κουτσελίνη για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και 
έδωσε το λόγο στους συνέδρους για ερωτήσεις και παρεμβάσεις. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
 
Παρέμβαση 1 από τον κ. Λάζαρο Αβραάμ 
 
Καλημέρα σας.  Είμαι δάσκαλος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  Θα ήθελα, καταρχήν 
να συγχαρώ όλους τους εισηγητές.  Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις  
τους, ιδιαίτερα της κ. Κουτσελίνη, για τις τελευταίες απόψεις που έχει εκφράσει.  
Θα ήθελα, επίσης, να πω ένα μικρό σχόλιο για την εισαγωγή που είχε κάνει ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος είχε 
εστιάσει, κατά τη γνώμη μου, το θέμα αξιολόγηση/λογοδότηση σε δύο σημεία:  
στην ισοπέδωση των βαθμολογιών και στη λογοδότηση του εκπαιδευτικού 
προς το σύστημα και την πολιτεία.  Ελπίζω να μην είναι αυτή η πολιτική του 
Υπουργείου.  Πιστεύω ότι το κύριο μέλημα της πολιτείας, αλλά και των 
εκπαιδευτικών οργανώσεων, πρέπει να εστιαστεί στα τελευταία που έχει 
αναφέρει η κ. Κουτσελίνη, δηλαδή, στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, στην 
απελευθέρωση του εκπαιδευτικού από το σύστημα κι από τις όποιες άλλες 
πιέσεις.  Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση και ακαδημαϊκά και 
ανθρωπιστικά και απ’ όλες τις απόψεις να πετύχουν αυτό το πράγμα.  Δεν 
ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε, είναι μια άποψη.  Ευχαριστώ πολύ. 
 
Παρέμβαση 2 από σύνεδρο 
 
Επιτέλους ακούσαμε μια φωνή που μας έκανε να χαρούμε και χαίρομαι που 
αυτή η φωνή προέρχεται από γυναικείο στόμα, γιατί είναι με ιδιαίτερη χαρά 
που είδα επιτέλους και μια γυναίκα να μιλά.  Το θετικό που βρήκα είναι ότι 
επιτέλους δε μας έστησαν απέναντι μας τους εκπαιδευτικούς, και να αρχίσουν 
να μας λένε «έπρεπε έτσι να είστε και έτσι και έτσι….» και να νιώθουμε σαν να 
είμαστε μέσα στο στρατό και να έχουμε τους αξιωματικούς από πάνω, να 
έχουμε τα παιδιά από κάτω, τους γονείς από δίπλα.  Εγώ πιστεύω ότι πρέπει 
να αξιολογείται ο κάθε άνθρωπος είτε αυτός είναι μαθητής είτε καθηγητής 
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Δημοτικής, Μέσης, Πανεπιστημίου.  Όπως πολύ καλά είπε ο καθηγητής από 
την Αγγλία, σε όλα τα πόστα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση.  Όμως, εξαρτάται 
ο τρόπος με τον οποίο γίνεται.  Τέλος, έχω να πω κι ένα μικρό παράπονο:  να 
έρχεται ας πούμε στις μέρες μας αξιολόγος και να λέει «Δε θέλων να δω τις 
εργασίες των μαθητών!»  Ευχαριστώ. 
 
Ερώτηση 1 από τον κ. Αντρέα Θεοδωρίδη 
 
Ήθελα να θέσω ένα άλλο θέμα.  Έχουν αναφερθεί πολλά για την αξιολόγηση.  
Ήθελα να θέσω το θέμα, αν αυτός που είναι εξαιρετικός δάσκαλος, με όποιον 
τρόπο και αν τον μετρήσουμε, είτε στο process είτε στο product, είτε στη 
διαδικασία είτε στο αποτέλεσμα, αν είναι εξ ορισμού και αποτελεσματικός ως 
ηγέτης-εκπαιδευτικός, ως διευθυντής σχολείου.  Γιατί, πιστεύω, στο δικό μας 
σύστημα αυτό συμβαίνει.  Όποιος είναι εξαιρετικός δάσκαλος, θεωρητικά 
γίνεται εξαιρετικός διευθυντής.  Είναι, άραγε αλήθεια; 
 
Απάντηση 1 από την κ. Μαίρη Κουτσελίνη 
 
Σήμερα σίγουρα έχουν αλλάξει οι όροι του αποτελεσματικού διευθυντή.  
Πιστεύω ότι ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό του είναι αυτό το οποίο στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως curriculum leadership, που είναι μια 
ιδιότητα την οποία ουσιαστικά θα πρέπει να έχει ο κάθε διευθυντής.  Άρα, ναι.  
Παλαιότερα λέγαμε ότι ένας που είναι ικανός δάσκαλος στην τάξη, δεν είναι 
απαραίτητα ο ικανότερος για να διοικήσει ένα σχολείο.  Με τις απαιτήσεις 
σήμερα, όπως ακριβώς τις είδαμε, της ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, της 
αναδόμησης προγραμμάτων στη σχολική μονάδα και της ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού, ο διευθυντής θα πρέπει να είναι και καλός, θα πρέπει να είναι 
μάλιστα και εξειδικευμένος σ’ αυτή την παιδαγωγική περισσότερο, παρά την 
απλή διευθυντική.  Η έννοια του αποτελεσματικού σχολείου που μετριέται μόνο 
απ’ έξω, χωρίς να γίνονται διαδικασίες από μέσα, πιστεύω ότι είναι 
ξεπερασμένη.  Δε σημαίνει, βέβαια, απλώς και μόνο, επειδή ένας 
εκπαιδευτικός είναι αποτελεσματικός δάσκαλος ότι θα είναι και κατάλληλος 
διευθυντής.  Ασφαλέστατα, όμως, σήμερα συνδέονται πολύ περισσότερο τα 
δύο απ’ ότι συνδεόντουσαν παλαιότερα. 
 
Απάντηση 1 από τον κ. Λεωνίδα Κυριακίδη 
 
Απλώς να κάνω ένα σχόλιο στην ερώτηση του Ανδρέα που νομίζω ότι είναι 
συγκεκριμένη ως προς το τι πιθανόν να προκύψει.  Θεωρώ, και όχι απλώς εγώ 
προσωπικά, αλλά και η ίδια η έρευνα δείχνει ότι είναι δυνατό να έχουμε ως 
προς διαφορετικές πτυχές της ηγετικής του ικανότητας διαφορετικούς βαθμούς 
επίδοσης.  Αν πάρουμε, για παράδειγμα, τη δουλειά του Hallmark και του Deal 
με τις διάφορες πτυχές του ηγετικού στυλ ή οποιαδήποτε άλλη θεωρητική 
προσέγγιση μέτρησης, ουσιαστικά είναι δυνατό να έχουμε διαφορετικούς 
βαθμούς επίδοσης ως προς την καθεμιά πτυχή.  Ίσως τούτο να είναι ένα 
βασικό πλεονέκτημα, το οποίο μας επιτρέπει, στην περίπτωση που η σχολική 
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μονάδα ή εξωτερικό κλιμάκιο ή σε συνεργασία τα δύο, αναπτύξουν τέτοιους 
μηχανισμούς ώστε να μπορέσει ουσιαστικά ο ίδιος ο ηγέτης ή ο ίδιος ο 
εκπαιδευτικός ή το οποιοδήποτε μέλος του σχολείου, μιλούμε τώρα και για 
non-teaching staff evaluation, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του ως 
προς συγκεκριμένα κριτήρια.  Κινούμαστε, δηλαδή, σε μια πολυδιάστατη 
μέτρηση αντί σε μια μονοδιάστατη. 
 
Ερώτηση 2 από την κ. Άντρη Όθωνος 
 
Θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν ορισμό που έχει δοθεί για την αξιολόγηση, 
στο ACAS Report, στο report που έγινε στην Αγγλία για την αξιολόγηση, 
πρόσφατα: “It is a positive process to raise the quality of education in schools, 
by providing teachers with better job satisfaction, more appropriate in-service 
training and better planned career development based upon more informed 
decisions”. 
Είτε είναι η αξιολόγηση με τέτοιο τρόπο διαβαθμισμένη και γίνεται η διαχείρισή 
της με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη του δυναμικού των 
δασκάλων είτε χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για να ελέγχουμε το ανθρώπινο 
δυναμικό στην εκπαιδευτική υπηρεσία;  Είναι, μήπως, οι κανονισμοί 
αξιολόγησης κατάλληλοι για να αυξήσουν τον έλεγχο και τη λογοδότηση, όπως 
αναφέρατε, ή για να αναπτύξουμε τους δασκάλους πιο αποτελεσματικά; 
 
Μια δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στα επίπεδα που υπάρχουν σε κάποια 
χώρα, quality of education and educational standards.  Ποιοι καθορίζουν αυτά 
τα εκπαιδευτικά επίπεδα;  Ποιες διαδικασίες χρησιμοποιούν για να καθορίσουν 
αυτά τα επίπεδα;  Πόσο έγκυρα είναι τέτοια επίπεδα;  Είναι το σύστημα 
αξιολόγησης στην καλύτερη δυνατή θέση να κρίνει και να αξιολογήσει αυτά τα 
επίπεδα;  Τέλος, το εκπαιδευτικό μας σύστημα εμπιστεύεται αυτές τις κρίσεις 
και τελικά αυτά τα επίπεδα αξιολόγησης; 
 
Απάντηση 2 από τον κ. Λεωνίδα Κυριακίδη 
 
Σε ό,τι αφορά το ερώτημα, σε σχέση με το αν η αξιολόγηση μπορεί να 
συνεισφέρει στη βελτίωση, νομίζω ότι θα πρέπει αρχικά να κάνουμε μια 
διάκριση.  Είναι θεωρώ άδικο, για το χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, να 
ταυτίζουμε την αξιολόγηση με εκείνη που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην 
Κύπρου ή σε ένα οποιοδήποτε σύστημα.  Ναι, υπάρχουν θεωρητικά μοντέλα, 
όπως για παράδειγμα μοντέλα αυτοαξιολόγησης τα οποία αποσκοπούν στη 
βελτίωση είτε της σχολικής μονάδας στην ολότητά της, έτσι όπως την 
περιέγραψε προηγουμένως και η συνάδελφος, η Μαίρη Κουτσελίνη, και άλλα 
τα οποία επικεντρώνονται μόνο στη μέτρηση μιας απλής απόδοσης. Έτσι, είναι 
δυνατό η αξιολόγηση να εξυπηρετήσει ένα ευρύτερο διαμορφωτικό σκοπό, ως  
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προς διαφορετικές λειτουργίες του συστήματος. Παίρνω, για παράδειγμα, την 
εξαιρετική δουλειά που Mackbeth έχει κάνει στο Cambridge, μέσα στην καρδιά 
ενός συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης, όπως είναι η Αγγλία με τα μοντέλα 
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, που ουσιαστικά ανέπτυξαν κριτήρια από 
τις σχολικές τους μονάδες και οδηγήθηκαν σε βελτίωση. Τώρα στο πως 
ορίζονται τέτοια reports, σε σχέση με τα επίπεδα και το συγκεκριμένο που 
αναφέρατε, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ουσιαστικά, σε μια τέτοια 
περίπτωση, καθορίζονται τα επίπεδα από τους υπεύθυνους για τη χάραξη 
πολιτικής. Υπάρχουν εκπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις, οι 
οποίοι εκφέρουν τις απόψεις τους. Το πόσο έγκυρες είναι οι απόψεις τους, 
νομίζω ότι είναι θέμα υπό συζήτηση και όχι θέμα κατά πόσο κανείς τις 
εμπιστεύεται ή όχι. 
 
Απάντηση 2 από την κ. Μαίρη Κουτσελίνη 
 
Μια μόνο πρόταση. Τα συστήματα άμεσου ελέγχου, έξωθεν επιβαλλόμενου, 
είναι χρεωκοπημένα, όπως είναι και το δικό μας ουσιαστικά. Εκείνο που 
χρειάζεται είναι, ακριβώς, μια αξιολόγηση, όπως είπαμε, που να οδηγεί και 
στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αφού γίνει αυτό, είναι δυνατό, ασφαλώς, να 
χρησιμοποιηθούν και κάποιες συγκριτικές μετρήσεις, όχι για να λογοδοτούμε 
στην αγορά, απλώς για να είναι κριτήρια αναφοράς του ίδιου του εκπαιδευτικού 
συστήματος και της σχολικής μονάδας για να δει που ήταν και που χρειάζεται 
να βελτιωθεί περισσότερο, πάλι όμως για εσωτερική κατανάλωση και όχι για 
λογοδότηση στην αγορά. 
 
Ερώτηση 3 από την κ. Μαρία Παπαϊωάννου 
 
Ακούσαμε σήμερα κάποιους όρους οι οποίοι συνδέθηκαν άμεσα, όπως ήταν 
τα national standards, η ανάγκη λογοδότησης των εκπαιδευτικών και το 
σύστημα αξιολόγησης των δασκάλων. Πιστεύω ότι η σημερινή παρουσίαση 
εστιάστηκε καθαρά στο effectiveness, στην αποτελεσματικότητα. Ξεκινώντας 
από το σκοπό, ο διαμορφωτικό σκοπός, όπως παρουσιάστηκε, είναι η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και όχι η βελτίωση του εκπαιδευτικού. Το 
κίνημα improvement, που ίσως χρονικά έπεται του effectiveness, μετρά τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα μια 
γραφειοκρατική μορφή λογοδότησης ή μέτρηση των αποτελεσμάτων 
βελτίωσης. Γνωρίζοντας, από τα ερευνητικά δεδομένα, ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα προσθέτει ένα 10 – 15% στη βελτίωση / εξέλιξη του μαθητή, πως 
μπορεί ο εκπαιδευτικός να αισθάνεται και να είναι υπεύθυνος για τα 
αποτελέσματα των μαθητών του; Άρα, αυτό που προτείνεται σήμερα, ως 
ανάγκη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, μέσω των αποτελεσμάτων, σημαίνει 
ότι δε δίνουμε έμφαση στις διαδικασίες. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για 
το πώς διδάσκει. Έχει τελειώσει Τμήματα Πανεπιστημίων, τα οποία τον 
καθιστούν υπεύθυνο για το πώς διδάσκει, όταν το τι είναι δοτό. Το ερώτημά 
μου είναι στο συνδυασμό που κάνατε μεταξύ της ανάγκης να υπάρχουν εθνικά  
  



87 

επίπεδα για να γνωρίζουμε που βρίσκεται η εκπαίδευση σήμερα, της ανάγκης 
να μην δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες και εκεί θέτω την ερώτηση 
παρένθεση: Η αξιολόγηση, ίσως να είναι περιττή, όταν η πληροφορία δεν 
αξιοποιείται και το πώς μπορούμε να προωθήσουμε συστήματα λογοδότησης 
επαγγελματικά ή ηθικά; Πως αυτά τα τρία μπορούν στην πράξη να 
συνδυαστούν έχοντας, δηλαδή, κάποια national standards προωθώντας 
μορφές λογοδότησης επαγγελματικές και χωρίς την αξιοποίηση αυτών των 
αποτελεσμάτων, μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού; 
 
Απάντηση 3 από την κ. Μαίρη Κουτσελίνη 
 
Εγώ, απλώς, θα πω μια πρόταση διόρθωσης. Σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορούμε να συζητούμε για μοντέλα αξιολόγησης, που έχουν σχέση με την 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, και να λέμε ότι δε δίνουν έμφαση στις 
διαδικασίες. Ασφαλέστατα, εκεί η έμφαση είναι στη διαδικασία, η οποία, 
ασφαλώς, δεν είναι διαδικασία στο κενό αλλά οδηγεί σε μετρήσιμα 
αποτελέσματα, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Και σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορούμε να μιλάμε για μοντέλα αξιολόγησης τα οποία δεν 
ανατροφοδοτούν και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και την σχολική μονάδα και την 
πολιτεία ευρύτερα. Άρα, αυτοί οι όροι συγκρούονται αν δεν τους συνδέσουμε. 
Αυτή, απλώς, είναι η παρέμβασή μου. Και στις διαδικασίες, 
αξιολόγησης/ανάπτυξης δίνεται έμφαση και στην αξιοποίησή τους, ακριβώς ως 
μέσο αναφοράς για περαιτέρω παρέμβαση και ανάπτυξη. Αυτά τα δυο είναι 
ξεκαθαρισμένα ότι πρέπει να συνδεθούν, διαφορετικά δεν μπορούμε να 
μιλούμε για μοντέλο αξιολόγησης που να οδηγεί και σε ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού. 
 
Απάντηση 3 από τoν κ. Λεωνίδα Κυριακίδη 
 
Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, απλώς να θυμίσω τη Μαρία ότι ουσιαστικά η έρευνα 
για το αποτελεσματικό σχολείο αποτέλεσε τη βάση και στην τρίτη φάση, 
ουσιαστικά της έρευνας βλέπουμε την κίνηση προς έρευνα που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας «school improvement research». Δεν 
πρέπει, όμως, να αγνοούμε, την πρώτη, γιατί ήταν η πρώτη που έδωσε τις 
αρχές πάνω στις οποίες μπόρεσε να αναπτυχθεί η δεύτερη. Και, ταυτόχρονα, 
αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι συστήματα λογοδότησης, κατά 
την άποψή μου, θα μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους δύο χώρους, της 
μέτρησης ή της ανάπτυξης θεωρητικών μοντέλων, σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα της ανάπτυξης προγραμμάτων 
βελτίωσης, ουσιαστικά της αποτελεσματικότητάς τους. Τώρα για το σημείο που 
λέχθηκε ότι μια αξιολόγηση που δε δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά της δεν είναι 
αξιολόγηση, θυμίζω ότι ο καθηγητής Campbell, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, όπου στην Αγγλία, ουσιαστικά, μέρος των δεδομένων 
δημοσιοποιείται, σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, και άλλα 
τα οποία δεν έχουν κάποιοι πρόσβαση προς αυτά. 
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Με την ίδια λογική, λοιπόν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμα τα δεύτερα, 
μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε αξιολόγηση, όπου κάποια στοιχεία να 
χρησιμοποιούνται από τα ίδια τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία της 
αξιολόγησης και όχι από τον ίδιο το μηχανισμό, και να μην είναι προς 
κοινοποίηση. Δέστε, για παράδειγμα, τη χρήση ατομικού φακέλου, στο 
επίπεδο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, στον οποίο θα μπορούσε να έχει 
πρόσβαση μόνο ο ίδιος, ή σε ορισμένα μέρη του να έχουν μόνο πρόσβαση 
κάποιοι. Σε κάποια μέρη των στοιχείων του να έχει ο ίσιος μόνο πρόσβαση, 
ενώ σε άλλα να μην έχει. Είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτών των μερών από 
την ίδια τη μονάδα και με αυτό εννοώ είτε το σύστημα είτε τη σχολική μονάδα 
είτε τον εκπαιδευτικό για σκοπούς βελτίωσης ή για σκοπούς χάραξης 
πολιτικής. Δεν είναι η δημοσιοποίησή τους που θα σημαίνει αξιοποίησή τους. 
Το παράδειγμα της Αγγλίας δείχνει, μάλιστα, το αντίθετο. 
 
Παρέμβαση 3 από σύνεδρο 
 
Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα, απλώς να σχολιαστούν τρία σημεία. Το πρώτο, 
επειδή ο άνθρωπος ουδέποτε θα γίνει άγγελος, ίσως το καλύτερο σύστημα 
αξιολόγησης θα είναι εκείνο που θα περιορίσει τους υποκειμενικούς 
παράγοντες και θα στηρίζεται πάνω σε πιο αντικειμενικούς παράγοντες. Το 
δεύτερο σημείο είναι το εξής: Λέμε ότι προσαρμοζόμαστε προς το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, γίνονται προσπάθειες, τι γίνεται; Και ένα τρίτο σημείο είναι: Εφόσον 
το εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στο να γίνει μια καλύτερη κοινωνία, μήπως 
κοιτάζουμε σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αν οδηγούμαστε σε 
ένα καλύτερο κόσμο ή μήπως πρέπει να προβληματιστούμε και να αλλάξουμε 
κάποια πράγματα για έναν καλύτερο κόσμο που θα κάνει τον άνθρωπο πιο 
ευτυχισμένο, πιο ισορροπημένο και να μπορεί να επιλύει προβλήματα της 
εποχής του. Ευχαριστώ πολύ. 
 
Παρέμβαση 4 από σύνεδρο 
 
Καταρχήν, διαπιστώνω με ευχαρίστηση ότι με την αξιολόγηση έχει συνδεθεί το 
θέμα, όχι μαθητές, αλλά μαθητές του εκπαιδευτικού. Αυτό το χαιρετίζω 
ιδιαίτερα. Μια ερώτηση, κ. Κουτσελίνη, εάν πράγματι δεχθούμε, και θα πρέπει 
να δεχθούμε, ότι ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την πρόοδο και τη 
βελτίωση των μαθητών του και αν παρακινείται και ενθαρρύνεται μέσω της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης αυτό, σε τελευταία ανάλυση, δε θα οδηγήσει και 
θα συνδεθεί με υψηλότερες επιδόσεις, σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα; Και 
έχουμε ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα να παρουσιάζει ψηλές επιδόσεις, 
τόσο στο γνωσιολογικό τομέα, όσο και αλλού. Τα παιδιά μας θα πρέπει να 
μάθουν να αυτενεργούν, θα πρέπει να διατηρήσουν τις αξίες τους. Θα πρέπει 
να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους. Ο εκπαιδευτικός, για να τα κάνει όλα αυτά 
τα πράγματα για τα οποία είναι υπεύθυνος, γιατί δεν έχει κανένα άλλον μέσα 
στο  σχολείο  που  να είναι  υπεύθυνος  γι’ αυτά τα πράγματα,   θα  πρέπει  να 
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 παρακινείται, να ενθαρρύνεται μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης και 
αυτό, σε τελευταία ανάλυση, θα οδηγήσει εκεί που θέλουμε, σε γενικότερα, 
καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 5 από τον κ. Ανδρέα Παναγίδη 
 
Είμαι κι εγώ εκπαιδευτικός. Ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη 
διεξαγωγή της έρευνας, και ιδιαίτερα, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
εδώ, και νομίζω θα μας είναι πολλαπλά χρήσιμη όσους με τον άλφα ή βήτα 
τρόπο εμπλέκονται στο θέμα της αξιολόγησης. Μιλώ, οργανώσεις, ή και 
φορείς, εκπαιδευτικούς και άλλους. Και θα παρακαλούσα αν είναι εύκολο, να 
μας εκλυθεί πριν να εκδοθούν τα πρακτικά. Η παρατήρησή μου αφορά 
περισσότερο την κ. Κουστελίνη. Ξέρω ότι μέσα στα πλαίσια της μετανεοτερικής 
φιλοσοφίας που την διέπει τα τελευταία χρόνια, έχει κινηθεί σε ανατρεπτικές 
τάσεις, θέσεις και προτάσεις. Και, βέβαια, η ανατροπή των πραγμάτων, 
ιδιαίτερα αν είναι δημιουργική, είναι πολύ θετική για τα εκπαιδευτικά μας 
προβλήματα. Η απορία που έχω κ. Κουτσελίνη, είναι μήπως μπορούμε να 
έχουμε τους ευτυχισμένους εκπαιδευτικούς μαζί με τους υπεύθυνους και τους 
υπόλογους; Μήπως, δηλαδή, μπορούμε να παντρέψουμε το ευτυχισμένο 
ελλαδικό σύστημα με το δυστυχισμένο εγγλέζικο; Μήπως, δηλαδή, η Κύπρος 
που έχει συνδέσεις και με την Ελλάδα αλλά καλώς ή κακώς και με την Αγγλία, 
είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα σύστημα αξιολόγησης που να συνδυάζει 
τους ευτυχισμένους και τους υπόλογους εκπαιδευτικούς; 
 
Παρέμβαση 6 από τον κ. Γαβριήλ Μηνά 
 
Είμαι πρώην εκπαιδευτικός. Θέλω πράγματι να θέσω αυτό το θέμα που 
παρουσίασε και ο κ. Παναγίδης: η έννοια «ευτυχισμένος εκπαιδευτικός» είναι 
έννοια αντιφατική προς τον αποδοτικό εκπαιδευτικό και προς τα καλά 
αποτελέσματα; Και ένα δεύτερο ερώτημα: Η λογοδότηση είναι μια διαδικασία 
αναγκαία για τους αξιολογούμενους ή απαραίτητη και αναγκαία και για την 
προϊστάμενη αρχή και για τους αξιολογούντες και για την πολιτεία και 
γενικότερα για την κοινωνία; Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 7 από σύνεδρο 
 
Εγώ θα αναφερθώ στο βρετανικό σύστημα του οποίου οι διαστάσεις, όπως 
μας έχουν παρουσιαστεί, είναι τρομακτικές. Υπάρχει μια αντίφαση. Παρ’ όλο 
που από τη μια μεριά υπάρχει μια βελτίωση, εξαιτίας του νέου αυτού 
συστήματος αξιολόγησης που υπάρχει στη Βρετανία, από την άλλη βλέπουμε 
στα αποτελέσματα ότι το ηθικό του εκπαιδευτικού είναι σε πολύ κάτω επίπεδα 
και είναι συνέχεια κάτω από άγχος. Και διερωτάται κάποιος πως μπορεί ένας 
μίζερος εκπαιδευτικός που είναι συνέχεια κάτω από stress και το ηθικό του 
είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, να μεταδώσει γνώση αποτελεσματικά στους 
μαθητές  του;  Που  είναι  η  χαρά  της  γνώσης  στην  παιδεία  μας; Αυτή είναι 
η ερώτησή μου. Ή θέλουμε μόνο τα σχολεία μας να είναι εργοστάσια 
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εξετάσεων; Αν αυτό θέλουμε, τότε σίγουρα το βρετανικό σύστημα «μας πάει». 
Η αξιολόγηση όμως είναι ένα must στην εκπαίδευση. Να το κάνω crystal clear 
αυτό. 
 
Παρέμβαση 8 από την κ. Νίκη Ματθαίου 
 
Θα είμαι πολύ σύντομη. Απλώς ήθελα να πω ότι με εκπλήσσει το γεγονός ότι 
όταν μιλούμε για ευτυχισμένο εκπαιδευτικό το αποσυνδέουμε από το γεγονός 
ότι ο εκπαιδευτικός θα ελέγχεται ή θα δίνει λόγο σε κάποιους ανθρώπους, οι 
οποίοι θα δίνουν λόγο και στον εκπαιδευτικό για τον τρόπο που τον 
μεταχειρίζονται.  Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι αμφίδρομη αυτή η επικοινωνία 
και η λογοδότηση, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα σωστό και ανθρώπους σωστούς στην κοινωνία. Διότι, 
στο τέλος, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Εκτός από τις γνώσεις, για να 
δώσουμε στα παιδιά εκείνη την υπόσταση, εκείνο το θάρρος, πρέπει εμείς 
πρώτα να είμαστε δημοκρατικοί πολίτες και άνθρωποι που έχουμε ελευθερία 
του λόγου. Για να μπορούμε να μεταδίδουμε στα παιδιά μας αυτή την ευτυχία, 
αν θέλετε, πρέπει να αισθανόμαστε άνετα μέσα στα σχολεία μας, να είμαστε 
άνθρωποι στους οποίους να μας δίνεται μια αξιοπρέπεια, μια τέτοια 
συμπεριφορά που να μπορούμε κι εμείς να την αναμεταδίδουμε. Αυτός πρέπει 
να είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού. Επίσης, λέτε οι γονείς 
θέλουν να ελέγχουν  τον εκπαιδευτικό. Φυσικά οι γονείς. Εμείς δεν πρέπει να 
ελέγχουμε τους γονείς; Προχθές ένα δεκαπεντάχρονο παιδί σκοτώθηκε στους 
δρόμους γιατί οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να οδηγούν σε μικρή ηλικία, 
χωρίς να έχουν άδεια οδηγού. Επομένως, αυτά τα πράγματα είναι αμφίδρομα 
και συνδεδεμένα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, η κοινωνία ολόκληρη πρέπει να 
συνδεθεί και όχι ξεχωριστά ο εκπαιδευτικός μόνο να αξιολογείται. Όλοι μας να 
αξιολογούμαστε και όλοι μας να δίνουμε λόγο για τον τρόπο που 
συμπεριφερόμαστε στην κοινωνία. 
 
Παρέμβαση 9 από την κ. Πόπη Λοϊζίδου 
 
Ομολογώ ότι η έρευνα ήταν αξιόλογη, τα αποτελέσματα πολύ ενδιαφέροντα 
και η παρουσίαση και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων πολύ καλή. Όμως, 
μήπως θα ήταν πολύ καλύτερο και θα βοηθούσε καλύτερα τις εργασίες του 
συνεδρίου, αν γινόταν έρευνα και στο σώμα των Επιθεωρητών για να 
δικαιούνται και εκείνοι να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω στον τρόπο με 
τον οποίο εργάζονται και τα μοντέλα επιθεώρησης τα οποία χρησιμοποιούν; 
Ή και το πόσο είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν κάποιες καταστάσεις; 
 
Κλείσιμο της συζήτησης από την κ. Μαίρη Κουτσελίνη 
 
Συνάδελφοι, νομίζω ότι δε χρειάζεται να σχολιαστεί περισσότερο το αν μπορεί 
ο ευτυχισμένος εκπαιδευτικός να είναι και υπόλογος για τα αποτελέσματά του 
και για την αξιολόγηση. Νομίζω ότι όταν μιλούμε για εκπαιδευτικό, εγγενώς 
μέσα στο χαρακτηριστικό του «ευτυχισμένος εκπαιδευτικός» σημαίνει ότι για 
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να είναι ευτυχισμένος πρέπει να είναι αποτελεσματικός και πρέπει να έχει 
συναίσθηση των αποτελεσμάτων του. Άρα δεν αμφισβητούμε το γεγονός ότι 
όταν μιλούμε για ευτυχισμένο εκπαιδευτικό, μιλούμε για ένα αποτελεσματικό 
εκπαιδευτικό που μπορεί να βιώνει αυτά τα αποτελέσματα. Επειδή, όμως, έχει 
γίνει και μια τοποθέτηση σχετικά με τη φιλοσοφία που η εισήγησή μου, ίσως 
κατά κάποιο τρόπο απέπνεε, θα έλεγα ότι ουσιαστικά πιστεύω ότι πιο πολύ 
τοποθετούμαι φιλοσοφικά, μέσα σ’ αυτό που λέμε όχι post-modernism αλλά 
στο meta-modernism, με την έννοια ότι δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να 
αποδομούμε και να μηδενίζουμε. Ίσα, ίσα που ακολουθώ τον Deritan που λέει 
ότι «από τη στιγμή που αποδομείς και γκρεμίζεις εκείνα που δε σου κάνουν 
από τον μοντερνισμό, την ορθολογικότητα, θα πρέπει να έχεις πρόταση, πρέπει 
να επαναδιαγράφεις». Και άποψη είχα και πρόταση είχα πάνω στο θέμα. Γι' 
αυτό το λόγο πιστεύω ίσα ίσα  ότι μέσα από αυτό το φιλοσοφικό κίνημα, το 
οποίο προηγουμένως αναφέρατε, μπορούμε να βρούμε λύσεις στα αδιέξοδα 
της ορθολογικής έξωθεν επιβολής διαδικασιών τεχνοκρατικών και 
φυσιοκρατικών, πιο ανθρώπινων. Διότι δεν είναι η εκπαίδευση ένας 
φυσιοκρατούμενος χώρος που να μπορεί η νευτώνια απλή λογική του «μετρώ, 
έχω αποτελέσματα, τελείωσα και αξιολογώ», να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. 
 
Κλείσιμο της συζήτησης από τον κ. Λεωνίδα Κυριακίδη 
 
Εγώ, αρχικά, θα ήθελα να πω πως το ερώτημα για τον ευτυχισμένο και 
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό απαντιέται από θεωρητικά μοντέλα που 
εξετάζουν το job satisfaction, το είδος του job satisfaction και το effectiveness. 
Άρα, υπάρχουν προτάσεις, σε κάποιο βαθμό σίγουρα και το job satisfaction 
συμβάλλει. Σε ό,τι αφορά στην εισήγηση της κ. Λοϊζίδου, και την οποία βρίσκω 
πάρα πολύ εύστοχη, ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε και τις αντιλήψεις των 
Επιθεωρητών, θα πω ότι συμφωνούμε ότι η έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί 
και στα πλαίσια αυτά. Ίσως, μπορώ να αναφέρω ότι μια τέτοια προσπάθεια 
έγινε με τους Επιθεωρητές της Μέσης, στα πλαίσια μιας άλλης εργασίας. Δεν 
είχαμε, φυσικά, το χρόνο να αναφερθούμε σε αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη 
λογοδότηση, αν αυτή αφορά τον αξιολογούμενο και την προϊστάμενη αρχή, 
εγώ θα πρόσθετα κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούμε: τους πελάτες. Ο Jim 
Campbell μας είπε ότι αν θα έχουμε αύριο μια εγχείρηση, θα θέλουμε και ο 
γιατρός που θα μας εγχειρήσει να είναι και εκείνος υπεύθυνος και να λογοδοτεί. 
Άρα, χρειαζόμαστε τους πελάτες σε όλη τούτη τη διαδικασία. Η λογική να 
πούμε ότι εμείς δεν τους θέλουμε ως συνεργούς, ουσιαστικά μας αποβάλλει ή 
μας αποδυναμώνει ως εκπαιδευτικούς, μας αποδυναμώνει από τη δυνατότητα 
να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή μας, γιατί όπως και το job satisfaction με ίδια 
βαρύτητα, και ακόμη περισσότερη, παίζουν μεγάλο ρόλο η ανάπτυξη 
παρεμβατικών προγραμμάτων ενεργής εμπλοκής των παιδιών. Θέλουμε, 
λοιπόν, τους πελάτες να στηρίξουν. Ο Jim Campbell μίλησε για τα governor 
bodies και μας είπε ότι αυτά, σε κάποια στιγμή, βγαίνουν για να στηρίξουν το 
σχολείο. 
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Μπορεί να του ασκούν κριτική, αλλά και το στηρίζουν. Άρα, η λογοδότηση 
αφορά και τους πελάτες. Κλείνοντας, θέλω απλώς να αναφέρω πως, κατά τη 
δική μου ουσιαστικά αντίληψη, χρειαζόμαστε μηχανισμούς λογοδότησης. Θα 
μπορούσε κανείς να πει ότι μπορούμε να έχουμε μοντέλα με εξωτερική 
αξιολόγηση στο ένα άκρο, από τα οποία, ουσιαστικά, να συνεπάγεται η 
αυτοαξιολόγηση. Είναι το μοντέλο της Αγγλίας με το οποίο ουσιαστικά θα 
διαφωνήσουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και μοντέλα όπου η εσωτερική 
αξιολόγηση να είναι μόνο εκείνη που υπάρχει και να μην υπάρχει καθόλου 
εξωτερική αξιολόγηση. Θεωρώ ότι προσπάθειες ερευνητικές, όπως αυτές του 
Mackbeth, όπου ουσιαστικά επιχειρούν σύνδεση της εξωτερικής και της 
εσωτερικής αξιολόγησης, όπου δίνουν στη σχολική μονάδα να καθορίσει 
κριτήρια αξιολόγησης και στηρίζουν με critical friends τη σχολική μονάδα είναι 
αυτά που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και να λειτουργήσουν προς δύο 
κατευθύνσεις: και προς τη μέτρηση, αλλά και προς τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
 
Συμμετέχουν: 
 

 Ανδρέας Σχοινής: Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
- Μέση Εκπαίδευση 

 Σάββας Νικολαΐδης: Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού - Δημοτική Εκπαίδευση 

 Πέτρος Νικολάου: Εκπρόσωπος Οργάνωσης Επιθεωρητών 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Ανδρέας Παναγίδης: Εκπρόσωπος Οργάνωσης Επιθεωρητών Μέσης 
Εκπαίδευσης 

 Σοφοκλής Χαραλαμπίδης: Πρόεδρος ΠΟΕΔ 

 Ανδρέας Σταύρου: Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ 

 Νίκη Ματθαίου: Πρόεδρος ΟΛΤΕΚ 

 Ηλίας Δημητρίου: Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 
Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης 

 Ηρακλής Παπανδρέου: Πρόεδρος Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γονέων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 Συντονισμός της συζήτησης από τον κ. Γαβριήλ Μηνά 
 
Ο Συντονιστής της συζήτησης κάλεσε τους συζητητές να εκφράσουν τις θέσεις 
τους στο θέμα «Αξιολόγηση - Λογοδότηση του Εκπαιδευτικού» σε χρόνο που 
να μην υπερβαίνει τα πέντε λεπτά. Οι θέσεις των συζητητών έχουν ως εξής: 
 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΤΩΝ 
 
Ανδρέας Σχοινής, Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης, 
Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
 
Θέλω με την ευκαιρία να συγχαρώ τον ΕΟΚ για τη διοργάνωση αυτού του 
συνεδρίου, αλλά και για την επιλογή ενός τόσο επίκαιρου, ενδιαφέροντος και 
καυτού θέματος. Επίκαιρου, γιατί, όπως είναι σε όλους γνωστό, τα τελευταία 
δώδεκα χρόνια, το Υπουργείο μας καταβάλλει έντονες και επίμονες 
προσπάθειες, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, για τη σύνταξη 
νέων κανονισμών αξιολόγησης. Χαρακτήρισα το θέμα ενδιαφέρον γιατί οι δύο 
άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκε και περιστρέφεται είναι 
σημαντικότατες παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είπα, επίσης, ότι 
είναι καυτό γιατί είναι καλά γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, και σήμερα ακόμα, 
οι ατέρμονες συζητήσεις που έγιναν γύρω απ’ αυτό το θέμα, δημιούργησαν και 
δημιουργούν συγκρούσεις και τριβές μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
Αυτό, βέβαια, είναι φυσικό και αναμενόμενο γιατί ο όρος «αξιολόγηση», κι 
ακόμα περισσότερο ο όρος «επιθεώρηση» είναι έννοιες οι οποίες δεν 
επιδέχονται μονοσήμαντο και κοινά αποδεκτό από όλους ορισμό.                  
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Ένας επιθεωρητής, για παράδειγμα, τους αντιλαμβάνεται σίγουρα σαν 
διαδικασίες οι οποίες αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο. Ένας εκπαιδευτικός 
μπορεί να τις θεωρεί σαν απειλή στην προσωπικότητα του και την 
επαγγελματική του ανέλιξη. Άλλος εκπαιδευτικός μπορεί να τις θεωρεί σαν 
βασική πηγή πληροφόρησης και στήριξης, ενώ, σίγουρα, ένας 
φορολογούμενος πολίτης μπορεί να τις θεωρεί σαν μέσα για να πάρει την 
αναγκαία πληροφόρηση, εάν τα λεφτά που πληρώνει αξιοποιούνται όπως 
πρέπει και αν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
 
Χάριν της ιστορίας θα ήθελα να πω ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί αξιολόγησης 
εφαρμόζονται από το 1976 χωρίς καμιά ουσιαστική αλλαγή. Στην πορεία, 
όμως, έγινε αποδεκτό από όλους ότι χρειάζονται ή βελτίωση ή αλλαγή γιατί 
είχαν πολλές αδυναμίες. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για αλλαγή τα 
τελευταία δώδεκα χρόνια. Το 1998, απ’ ότι θυμάμαι είχε ανατεθεί σε τριμελή 
επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
από τον τότε Επίτροπο Διοικήσεως και από έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου για 
την σύνταξη νέων κανονισμών αξιολόγησης. Το σχέδιο που κατάρτισαν δεν 
έγινε αποδεκτό από τις οργανώσεις, βελτιώθηκε αργότερα με τις εισηγήσεις 
των οργανώσεων, αλλά πάλι δεν έγινε αποδεκτό. Αργότερα, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των 
οργανώσεων, κατάρτισε ένα άλλο σχέδιο αξιολόγησης το οποίο όμως είχε την 
τύχη των προηγούμενων. Σήμερα, αυτή η προσπάθεια σύνταξης νέων 
κανονισμών αξιολόγησης έχει εξελιχθεί σε ένα διάλογο μεταξύ της οργάνωσης 
των καθηγητών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
 
Κλείνοντας το κεφάλαιο της αξιολόγησης, διευκρινίζω, εδώ, ότι το Υπουργείο 
μας καταβάλλει προσπάθειες για εισαγωγή ενός έγκυρου και αξιόπιστου 
συστήματος που να αξιολογεί όλους τους συντελεστές του εκπαιδευτικού 
έργου, να συμβάλλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, να είναι 
αξιοκρατικό και δίκαιο, να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση και 
κίνητρα για αυτοβελτίωση, να προνοεί για την παροχή στήριξης και βοήθειας 
στους εκπαιδευτικούς με κάποιες αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζει 
και τις αναγκαίες διαδικασίες για την απομάκρυνση των εκπαιδευτικών που, 
για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα 
καθήκοντά τους. 
 
Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του τίτλου που είναι η λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού, έχουμε πολλά είδη λογοδότησης: πολιτική, νομική, 
γραφειοκρατική. Η επαγγελματική λογοδότηση (professional accountability) – 
σε αντίθεση με τη γραφειοκρατική, στο σύστημα δηλαδή το γραφειοκρατικό, 
της οποίας ο στόχος είναι η ομοιομορφία και η τυποποίηση – αναζητεί 
πρακτικές που να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα των 
μαθητών. Ξεκινά από τη θέση ότι οι αποφάσεις και οδηγίες για διαφορετικούς 
μαθητές με διαφορετικές ανάγκες είναι πολύ δύσκολο να κωδικοποιηθούν και 
να αποσταλούν από το κέντρο. Επομένως, πρεσβεύει, ότι το σύστημα πρέπει 
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να δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι οι καθηγητές είναι ικανοί 
να παίρνουν υπεύθυνες και σωστές αποφάσεις. Γι’ αυτό στοχεύει στη 
διασφάλιση της υψηλής επαγγελματικής επάρκειας μέσω αυστηρής 
προετοιμασίας, πιστοποίησης, επιλογής και αξιολόγησης του διδακτικού και 
διευθυντικού προσωπικού. Η υψηλή ποιότητα δηλαδή του προσωπικού είναι 
βασικό προαπαιτούμενο για την επαγγελματική λογοδότηση. 
 
Κλείνω με την υπόσχεση ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που παρακολουθήσαμε 
αυτό το συνέδριο. Όλοι οι ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου ήταν εδώ. 
Σίγουρα θα λάβουμε σοβαρά υπόψη κι αυτά που ειπώθηκαν εδώ, αλλά και τα 
πορίσματα του συνεδρίου τα οποία θα πάρουμε αργότερα. Ευχαριστώ. 
 
Σάββας Νικολαΐδης, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
 
«Η λογοδότηση και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού διχάζει», όπως επισήμανε 
το πρωί ο Πρόεδρος του ΕΟΚ. Όπως είναι γνωστό, το θέμα είχε διχάσει και 
την εκπαιδευτική κοινότητα της Αγγλίας, κατά τη δεκαετία του ’70, όταν άρχισε 
η προσπάθεια για περιορισμό της μεγάλης αυτονομίας που είχαν οι 
εκπαιδευτικοί. Αποτέλεσμα ήταν η επιβολή ενός συστήματος αξιολόγησης 
τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα, 
για τους λόγους που ανέφερε το πρωί ο Professor Campbell, δηλαδή: 
 

 την έμφαση στα επίπεδα 

 τη σχέση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 
οικονομική πρόοδο, και 

 στην πίεση για λογοδότηση για την αποτελεσματικότητα μιας 
υπηρεσίας για την οποία ξοδεύονται δημόσια χρήματα. 

 
Η θέση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι ότι η αξιολόγηση και η 
λογοδότηση του εκπαιδευτικού είναι αναγκαία για όλους τους πιο πάνω λόγους 
αλλά, προπάντων , γιατί δε νοείται ομαλή λειτουργία και βελτίωση ενός 
συστήματος χωρίς αξιολόγηση. 
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως και των 
υπόλοιπων εκπαιδευτικών, γίνεται με βάση τους περί Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Κανονισμούς (Επιθεώρησις και Αξιολόγησις). Η αξιολόγηση, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς, διενεργείται από τον οικείο Επιθεωρητή ή 
Κλιμάκιο Επιθεωρητών και στηρίζεται: 
 

 στις πληροφορίες που παρέχονται από το Ατομικό Πληροφοριακό 
Δελτίο 

 στις πληροφορίες που περιέχονται στις σχετικές εκθέσεις του 
Διευθυντή του σχολείου στο οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός 
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 σε στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο του εκπαιδευτικού και αφορούν 
την υπό αξιολόγηση περίοδο, και 

 

 στα ευρήματα της επιθεώρησης 
 
Το σύστημα αξιολόγησης που σχεδιάστηκε με βάση τους πιο πάνω 
κανονισμούς, λειτούργησε αποτελεσματικά για μερικά χρόνια εξυπηρετώντας, 
βασικά, τον κύριο σκοπό της ύπαρξής του που ήταν η επιλογή εκπαιδευτικών 
για προαγωγή και λιγότερο το βασικό σκοπό των σύγχρονων συστημάτων 
αξιολόγησης που είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού. Το κυριότερο πρόβλημα 
που παρουσιάστηκε, λίγα χρόνια μετά την εισαγωγή του συστήματος αυτού, 
είναι γνωστό ως «πρόβλημα ισοπέδωσης βαθμολογιών». Επειδή το 
πρόβλημα αυτό είναι τόσο πολύ γνωστό, δε χρειάζεται οποιαδήποτε 
επεξήγηση. 
 
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί ότι το πρόβλημα της ισοπέδωσης, δεν έχει 
καμιά απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης, παρ’ όλο 
που το πρόβλημα αποδόθηκε, από αρκετούς στην υποκειμενικότητα του 
συστήματος. Είναι γνωστό ότι η υποκειμενικότητα είναι αναπόφευκτη σε 
οποιοδήποτε σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης. Εκείνο που ευθύνεται, 
ουσιαστικά, για το πρόβλημα της ισοπέδωσης και την ουσιαστική χρεοκοπία 
του συστήματος είναι ο τρόπος εφαρμογής του με αποτέλεσμα την έλλειψη 
διασποράς στις βαθμολογίες. 
 
Τα πιο πάνω προβλήματα, μαζί με άλλες αδυναμίες του συστήματος, όπως 
είναι η έλλειψη πρόνοιας για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και η απουσία 
ειδικών κριτηρίων για αξιολόγηση του Διευθυντή και του Βοηθού Διευθυντή, 
οδήγησαν στην προσπάθεια για την ετοιμασία ενός νέου συστήματος. 
Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι αρκετές φορές δόθηκε η εντύπωση ότι 
αναμενόταν συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της 
ΠΟΕΔ ως προς τη μορφή του νέου συστήματος, οι διαπραγματεύσεις 
σταμάτησαν εδώ και δύο περίπου χρόνια. Οι κύριες πρόνοιες του προσχεδίου 
αξιολόγησης, πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι διαπραγματεύσεις, προέβλεπαν: 
 

 εισαγωγή του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου 

 αναβάθμιση του ρόλου του Διευθυντή με συμμετοχή στην αξιολόγηση 

 διαφοροποίηση στα χρόνια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

 διαφοροποίηση της κλίμακας αξιολόγησης 

 διαφοροποίηση στους τομείς και τα κριτήρια αξιολόγησης 

 εισαγωγή ουσιαστικών στοιχείων αυτοαξιολόγησης με την επέκταση 

των σημερινών Ατομικών Δελτίων τα οποία μετονομάζονται σε Δελτία 

Αυτοαξιολόγησης 
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 εισαγωγή του θεσμού αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και σύνταξη 
σχετικής έκθεσης 
 

 μερική διαφοροποίηση στην αξιολόγηση δασκάλων, βοηθών 
διευθυντών και διευθυντών 

 

 εισαγωγή συγκεκριμένων δεικτών επιθεώρησης για την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών, όπως και βαθμών επίτευξής τους. 

Ο τερματισμός των συζητήσεων, αναφορικά με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, 
δημιουργεί σίγουρα ένα ανησυχητικό αδιέξοδο. Το Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης αναγνωρίζει ότι υπάρχει απόλυτη και άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός νέου συστήματος αξιολόγησης το οποίο να ανταποκρίνεται , 
αφενός στις νέες συνθήκες και αφετέρου να παρέχει την αναγκαία 
ανατροφοδότηση για βελτίωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της 
εκπαίδευσης γενικότερα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα ένα τέτοιο σύστημά 
θα μπορούσε να βασίζεται στις πιο κάτω αρχές: 

 Να αποβλέπει, βασικά, στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας με 
κύρια υποσυστήματα την αξιολόγηση του δασκάλου, την αξιολόγηση 
του διευθυντή, την αξιολόγηση του βοηθού διευθυντή και την 
αξιολόγηση του μαθητή. 

 

 Να βασίζεται τόσο σε εσωτερική (αυτοαξιολόγηση) όσο και σε 
εξωτερική αξιολόγηση 

 

 Να προβλέπει διαφορετική αξιολόγηση για κάθε θέση εκπαιδευτικού 
(δάσκαλος, βοηθός διευθυντής, διευθυντής) 

 

 Να αξιολογεί τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση 

 

 Να βασίζεται σε δεδομένα 

 

 Να οδηγεί σε συμπεράσματα και συγκεκριμένες εισηγήσεις για 
βελτίωση της εκπαίδευσης 

 

 Να βασίζεται σε δείκτες και μετρήσιμα κριτήρια και να χρησιμοποιεί 
αποδεικτικά στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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 Να διαφοροποιεί τους αξιολογούμενους ανάλογα με την προσπάθεια 
και την αποτελεσματικότητά τους. 

 Να γνωστοποιεί τους δείκτες και τα κριτήρια στους αξιολογούμενους 

 Να είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις 

 Να δίνει το δικαίωμα στον αξιολογούμενο για ένσταση και υποβολή 
αποδεικτικών στοιχείων. 

 Να λαμβάνει υπόψη, πάνω απ' όλα, τις σύγχρονες αντιλήψεις, 
ανάγκες και πραγματικότητες, όπως: 

o τη σημασία του σχολικού κλίματος για την ποιότητα της 
διδασκαλίας-μάθησης 

o το σημαντικό ρόλο του διευθυντή στην προαγωγή των στόχων 
της εκπαίδευσης 

o την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου από παροχέα γνώσεων 
σε οργανωτή μαθησιακών καταστάσεων 

o την ενημερότητα για/και τη χρήση της νέας τεχνολογίας 
o την ικανότητα τόσο της σχολικής μονάδας όσο και των 

εκπαιδευτικών να παρακολουθούν και να προσαρμόζονται 
προς τις γρήγορες αλλαγές. 

Αρκετές από τις πιο πάνω αρχές περιέχονται στο νέο προσχέδιο αξιολόγησης 
που είχε συζητηθεί στο παρελθόν. Σε περίπτωση, όμως, που το σχέδιο θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ίσως 
θα πρέπει να περιλάβει, επίσης, τα πιο κάτω στοιχεία: 

 επέκταση των τομέων αξιολόγησης του δασκάλου με την προσθήκη 
κριτηρίων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και αξιολόγηση, τη 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας και τη 
χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. 

 επέκταση των τομέων αξιολόγησης του Διευθυντή, με την προσθήκη 
κριτηρίων για τη διαχείριση αλλαγών, την ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού και την επικοινωνία. 

 εισαγωγή ενός πληρέστερου μοντέλου αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας με δείκτες ποιότητας αναλυμένους σε θέματα και επίπεδα 
επίτευξης με πιθανούς δείκτες το πρόγραμμα (δομή, ποιότητα, 
προγραμματισμός), τα επιτεύγματα, τη διδασκαλία και μάθηση 
(ποιότητα διδασκαλίας, ποιότητα μάθησης, ικανοποίηση αναγκών, 
αξιολόγηση, επικοινωνία με γονείς), τη στήριξη μαθητών 
(συναισθηματική, κοινωνική, ακαδημαϊκή), το σχολικό κλίμα, τις πηγές 
(πρόνοια για πηγές, οργάνωση χώρου/μέσων, ανθρώπινο δυναμικό) 
και την ποιότητα διοίκησης. 

 Τέλος, το σύστημα αξιολόγησης του μαθητή, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δείκτες και κριτήρια για αξιολόγηση δεξιοτήτων οι οποίες 
θεωρούνται κλειδιά για τον πολίτη του 21ου αιώνα, όπως η 
δημιουργικότητα, η εργασία σε ομάδες και η συνεργατικότητα, η 
ικανότητα σχεδιασμού και αναλυτικής σκέψης, η λήψη αποφάσεων και 
επίλυση προβλημάτων και η προσαρμοστικότητα. 
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Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κανένα σύστημα αξιολόγησης, 
όσο τέλειο και να είναι, δε θα επιβιώσει και δε θα εκπληρώσει τους σκοπούς 
της ύπαρξής του, αν δεν στηρίζεται στη συνεργασία όλων. Βασικές 
προϋποθέσεις για τέτοια επιβίωση θεωρώ: 

 τη βελτίωση του επαγγελματισμού όλων και την ανάπτυξη ενός 
επαγγελματικού κώδικα που να διέπει τη συμπεριφορά και τις σχέσεις 
αξιολογούντων και αξιολογούμενων 

 την ειλικρινή αυτοαξιολόγηση 

 την ανάπτυξη της συνυπευθυνότητας στο εκπαιδευτικό έργο. 
 
Πέτρος Νικολάου, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, 
Εκπρόσωπος Οργάνωσης Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον ΕΟΚ για το σημερινό συνέδριο, 
τόσο για το θέμα που είναι τόσο επίκαιρο, όσο και για την άρτια οργάνωση του 
συνεδρίου και να διαβεβαιώσω όλους ότι η οργάνωση Επιθεωρητών 
Δημοτικής Εκπαίδευσης θα λάβει σοβαρά υπόψη τα πορίσματα αυτού του 
συνεδρίου. 
 
Η οργάνωση των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης από το 1997, μετά 
από μια έρευνα που έκανε μεταξύ των Επιθεωρητών, υπέβαλε συγκεκριμένες 
προτάσεις προς το Τμήμα. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι επιβάλλεται να 
ετοιμαστεί, το συντομότερο δυνατό νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αξιολόγησης του 
διδακτικού προσωπικού. Όσον αφορά στη Δημοτική, να συσταθούν ενιαία 
κλιμάκια επιθεωρητών-αξιολογητών για όλη την Κύπρο, διαφορετικά για τους 
δασκάλους, τους βοηθούς διευθυντές, τους διευθυντές, για να διασφαλίζεται 
στο μεγαλύτερο βαθμό το ενιαίο μέτρο. Τα ενιαία αξιολογητικά κλιμάκια να 
αποτελούνται από δύο τακτικούς αξιολογητές με τρίτο μέλος τον οικείο 
Επιθεωρητή που θα είναι και σύμβουλος. Πρέπει να υπάρχουν τομείς 
αξιολόγησης. Κάθε τομέας θα υποδιαιρείται σε δείκτες, κάθε δείκτης να 
αποτιμάται ξεχωριστά. Το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών να δίνει την 
τελική αξία του εκπαιδευτικού. Να υπάρχει διαφορετική βαθμολογική κλίμακα 
για το δάσκαλο, τον βοηθό διευθυντή και τον διευθυντή για την αριθμητική 
αποτίμηση της αξίας τους. Ενδεικτικά προτείνουμε το 100, 110, 120 αντίστοιχα. 
Ένσταση επί της αριθμητικής βαθμολογίας εξετάζεται από το κλιμάκιο που 
προεδρεύεται από τον οικείο Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 
δύο Επιθεωρητών (όχι ο οικείος Επιθεωρητής) που ορίζονται από το 
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το αναθεωρητικό κλιμάκιο μπορεί να 
χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους προσέγγισης και εξέτασης του 
περιεχομένου της ένστασης, όπως η μελέτη του φακέλου του εκπαιδευτικού 
στην τάξη, η συζήτηση με τον εκπαιδευτικό. Η απόφαση του κλιμακίου θα είναι 
τελεσίδικη. Το αναθεωρητικό κλιμάκιο θα έχει και το δικαίωμα να μειώνει κατά 
την κρίση του τη βαθμολογία ενός εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί να 
αξιολογούνται από τον οικείο Επιθεωρητή κάθε χρόνο, ύστερα από 
καθορισμένο αριθμό χρόνων υπηρεσίας σε τομείς και δείκτες, να 
χρησιμοποιείται η ένδειξη σε κλίμακα εξαίρετα / πολύ καλά / ικανοποιητικά / 
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ανεπαρκώς. Να υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις μόνο όπου ο Επιθεωρητής 
το κρίνει σκόπιμο. Τέτοια αξιολόγηση, όμως, δε γίνεται κατά τη σχολική χρονιά 
που πραγματοποιείται αριθμητική αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού. Κατά την 
αριθμητική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού να συνυπολογίζεται και η αξία του 
προσωπικού του φακέλου η οποία να αποτιμάται με συγκεκριμένο αριθμό 
μονάδων που θα καθοριστεί. Χρειάζεται να επανεξεταστεί ο ρόλος του 
διευθυντή του σχολείου στην αξιολόγηση του προσωπικού με σκοπό τη 
μεγαλύτερη εμπλοκή του σ' αυτή τη διαδικασία, καθώς, επίσης να 
επανεξεταστεί και η συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας. Τέλος, χρειάζεται να καθιερωθεί σύστημα μείζονος επιθεώρησης των 
σχολικών μονάδων με σκοπό τον υπολογισμό του βαθμού επίτευξης των 
στόχων της παιδείας και αυτό να γίνει παράλληλα με τη δημιουργία και 
ανάπτυξη των εθνικών επιπέδων. Σας ευχαριστώ. 
 
Ανδρέας Παναγίδης, Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης, 
Πρόεδρος του Κλάδου Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Πρώτ’ απ’ όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα Μέλη του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου για τις όμορφες και χρήσιμες αυτές 
πρωτοβουλίες-εκδηλώσεις τους και ταυτόχρονα να τους ευχαριστήσω για την 
τιμή που μας έκαναν να παρευρεθούμε στο Συνέδριο και να καταθέσουμε ως 
Κλάδος τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις θέσεις μας. Είμαι σίγουρος 
ότι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και η δημοκρατική διαπάλη προτάσεων και 
εισηγήσεων θα φωτίσουν καλύτερα το θέμα και πιθανόν να οδηγήσουν στη 
λήψη καλύτερων, γιατί όχι και συναινετικών, αποφάσεων για ένα τόσο κρίσιμο 
θέμα, όπως είναι το θέμα της Αξιολόγησης-Λογοδότησης των Εκπαιδευτικών. 
 
Στη σύντομη και κατ’ ανάγκην ελλειπτική και ελλειμματική αυτή παρέμβασή 
μας θα αναφερθούμε στην αρχή σε κάποιες εκπαιδευτικές παραδοχές, όπως 
καταγράφονται από την εκπαιδευτική έρευνα. Στη συνέχεια θα καταθέσουμε 
κάποιες θέσεις αρχής για την αξιολόγηση, όπως έχουν διαμορφωθεί από τον 
Κλάδο Επιθεωρητών και στο τέλος θα επισημάνουμε κάποιες θετικές 
διαφοροποιήσεις που ενυπάρχουν στο Σχέδιο Αξιολόγησης που καταθέσαμε 
ως Κλάδος. 
 
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 

1. Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η γενική βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών. 
 

2. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου συναρτάται από: 
(α) τις εκπαιδευτικές προθέσεις (σκοποί, στόχοι της εκπαίδευσης και  
      γνωστικών αντικειμένων) 
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(β) το περιεχόμενο της διδασκαλίας (ωρολόγια και αναλυτικά 
     προγράμματα) 
(γ) τις μεθόδους διδασκαλίας (διδακτικά μοντέλα, σχέδια μαθήματος, 
     οργάνωση διδασκαλίας, οργάνωση τάξης κ.ά.) 
(δ) τα μέσα διδασκαλίας (βιβλία, υλικά, εποπτικά μέσα κ.ά.) 
(ε) τη σχολική υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες, εξοπλισμός, 
     θέρμανση κ.ά.) 
(στ) το σχολικό ήθος και τις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες 
(ζ) τη διάδραση γονέων-μαθητών-εκπαιδευτικών-εκπαιδευτικών 
αρχών 
 

3. Η λογοδότηση-υπολογικότητα για το εκπαιδευτικό έργο επιμερίζεται σ’ 
όλους όσοι είναι υπεύθυνοι/δράστες όλων των πιο πάνω 
παραγόντων-στοιχείων. 
 

4. Η λογοδότηση του εκπαιδευτικού διαπλέκεται σ’ όλους τους 
παράγοντες-συνιστώσες του εκπαιδευτικού έργου, ιδιαίτερα όμως στη 
διδακτική πράξη (μεθόδους και μέσα διδασκαλίας) 
 

5. Η λογοδότηση-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πέρα από τη διδακτική 
πράξη ενυπάρχει και στη συλλογική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. 
 

6. Πέρα από τη συλλογική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η 
λογοδότηση-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίνεται με την 
αυτοαξιολόγηση από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αλλά και με 
ετεροαξιολόγηση από εξωτερικό αξιολόγο/επιθεωρητή. 
 

7. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται με βάση στόχους συμπεριφοράς, 
κριτήρια ή δείκτες και επιμερίζονται σε τομείς ή κατηγορίες. 
 

8. Πέρα από την καθιερωμένη εξωτερική αξιολόγηση, τα τελευταία 30-40 
χρόνια, χρησιμοποιείται η διαφωτιστική αξιολόγηση (illuminative 
evaluation)που στοχεύει περισσότερο στο φωτισμό και ερμηνεία της 
διδακτικής πρακτικής, παρά στη πρόβλεψη και μέτρηση. 
 

Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 
 
Για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Αξιολόγησης που προτείναμε ως Κλάδος 
Επιθεωρητών, λάβαμε υπόψη μας τις πιο κάτω βασικές θέσεις: 
 

1. Όλοι οι εργαζόμενοι αξιολογούνται, συνεπώς και οι εκπαιδευτικοί. Η 
αξιολόγηση δεν είναι δικαίωμα του εκπαιδευτικού, αλλά υπηρεσιακή 
υποχρέωση και εκπαιδευτική αναγκαιότητα. 
 



102 

2. Το βασικό έργο του εκπαιδευτικού είναι η διδασκαλία, συνεπώς ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογείται για τη διδακτική του 
ικανότητα. Η αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού δεν μπορεί να 
είναι έγκυρη, αξιόπιστη και δίκαιη, αν δεν διαλαμβάνει παρατήρηση – 
επιθεώρηση του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση του διδακτικού του 
έργου στην τάξη. 
 

3. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: 
 
α) συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία και διοίκηση της 
σχολικής μονάδας 
β) ανταποκρίνεται στα αισθήματα και αντιλήψεις της κοινής γνώμης 
γ) αποτελεί κίνητρο αύξησης της αποτελεσματικότητας των 
εκπαιδευτικών 
δ) αποτελεί κίνητρο για τήρηση και εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας 
ε) αποτελεί κίνητρο για επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών 
στ) συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και του 
όλου εκπαιδευτικού έργου 
ζ) συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, εκπαιδευτικών 
καινοτομιών κτλ. 
η) υπηρετεί την ανάγκη δημιουργίας των αναγκαίων στελεχών της 
εκπαίδευσης. 
 

4. Η επιθεώρηση/αξιολόγηση, επειδή γίνεται από τα ίδια πρόσωπα σε 
διάφορα σχολεία, έχει αυξημένη συγκρισιμότητα των κρίσεων τόσο για 
το διδακτικό προσωπικό όσο και για τις σχολικές μονάδες. 
 

5. Πέρα από τη διδακτική του ικανότητα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
αξιολογείται και για την υπηρεσιακή του ευσυνειδησία και για την 
προσφορά του στο όλο εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, γι’ 
αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και 
ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. 
 

6. Η αυτοαξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της σχολικής 
μονάδας πρέπει να ελέγχεται από την εξωτερική αξιολόγηση για να 
είναι αξιόπιστη και έγκυρη. 
 

7. Το σχέδιο αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό και 
λεπτομερή προσδιορισμό τόσο των στοιχείων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, όσο και των διαδικασιών που πρέπει να 
ακολουθούνται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, του 
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και του όλου 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
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8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούνται. Η αξιολόγηση μόνο 
εκείνων που επιθυμούν προαγωγή προωθεί τη λιγότερη προσπάθεια 
και προσφορά και επιτρέπει τον ανεξέλεγκτο και ανεύθυνο του 
διδακτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της 
σχολικής μονάδας, την πτώση των επιπέδων μάθησης και την 
υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. 
 

9. Η συμμετοχή συνδικαλιστών στα συμβούλια αξιολόγησης κρίνεται 
προβληματική, καθότι απλοί καθηγητές δυνατόν να κρίνουν ιεραρχικά 
ανώτερούς τους και επιπλέον η παρουσία τους θα δημιουργεί 
προβλήματα και εμπλοκή στην αρμονική λειτουργία της επιτροπής, 
γιατί τα υπηρεσιακά μέλη δε θα μιλούν και αποφασίζουν ελεύθερα. 
 

10. Το οποιοδήποτε σχέδιο αξιολόγησης πρέπει να αφορά όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, Δημοτική, Μέση και Τεχνική. 
 

11. Στη διαμόρφωση του σχεδίου πρέπει να ακολουθήσουν οι νόμιμες 
διαδικασίες με άμεση εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων. 
 

12. Ο ρόλος του Επιθεωρητή πρέπει να παραμείνει αναπτυξιακός, 
συμβουλευτικός και αξιολογικός. 
 

13. Κύριος στόχος και μέλημά μας είναι η βελτίωση της ποιότητας και η 
ομαλή διοίκηση και λειτουργία της Δημόσιας Εκπαίδευσης, γι’ αυτό και 
οι όποιες αλλαγές προωθηθούν στην αξιολόγηση θα πρέπει να 
υπηρετούν τον κυρίαρχο αυτό στόχο. 
 

Δ. ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 
 
Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Αξιολόγησης που καταθέσαμε για συζήτηση 
διακρίνεται, ανάμεσα στ’ άλλα, και από τις πιο κάτω βελτιωτικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με το υφιστάμενο. 
 

 Εισάγει την αυτοαξιολόγηση και εξωτερική αξιολόγηση της Σχολικής 
Μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. 

 Εισάγει την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού κατά συστηματικότερο 
τρόπο. 

 Διαφοροποιεί ή/και αυξάνει/βελτιώνει τους τομείς αξιολόγησης του 
Διευθυντή, Συμβούλου, Β.Δ. και καθηγητή. 

 Καθιερώνει συγκεκριμένους δείκτες-κριτήρια σε κάθε τομέα 
αξιολόγησης με συγκεκριμένη αριθμητική αποτίμηση κάθε δείκτη. 

 Αυξάνει το εύρος της βαθμολογικής κλίμακας από 40 σε 100, 110, 120 
μονάδες (Κ, ΒΔ, Σ, Δ) δίνοντας τη δυνατότητα μεγαλύτερης διασποράς 
των βαθμολογιών. 
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 H εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών γίνεται από 
δευτεροβάθμιο σώμα, διαφορετικό από εκείνο που διενέργησε την 
πρώτη αξιολόγηση. 

 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αρχίζει αμέσως μετά τη 
συμπλήρωση του 7ου έτους υπηρεσίας, παρέχοντας έτσι τη 
δυνατότητα γρηγορότερης ανέλιξης των ικανών εκπαιδευτικών. 

 Εισάγει το θεσμό του Συμβούλου. 

 Ενισχύει τη συστηματική παρακολούθηση και στήριξη των 
νεοδιοριζόμενων καθηγητών. 

 Διαφοροποιείται η σύνθεση των κλιμακίων αξιολόγησης του καθηγητή, 
του Βοηθού Διευθυντή, του Διευθυντή, με αποτέλεσμα την 
αντικειμενικότερη και δικαιότερη αξιολόγησή τους. 

 
Ε. ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 
 
Η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, που δε 
θα είναι απλά «επιλεκτικός» και «συμμορφωτικός» μηχανισμός, αλλά 
«διαφωτιστικός», «προωθητικός» και «μετασχηματιστικός», είμαι βέβαιος ότι 
θα συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση και ανέλιξη της εκπαίδευσης μας. 
Βέβαια, η αξιολόγηση-λογοδότηση του εκπαιδευτικού υπονοεί και επιβάλλει 
ταυτόχρονα και την αξιολόγηση-λογοδότηση και όλων των άλλων 
παραγόντων-συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου (και σε όλα τα επίπεδα). 
Γιατί μόνο έτσι μπορεί να συλλεγούν και αξιολογηθούν εκπαιδευτικά δεδομένα 
και δρώμενα, να προσδιοριστούν λάθη και αδυναμίες, επιτυχίες και 
επιτεύγματα, να αποδοθούν ευθύνες και έπαινοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να 
αναστοχαστούμε, ανασχεδιάσουμε και επανεφαρμόσουμε, αναδομημένη και 
βελτιωμένη πια, την εκπαιδευτική μας πολιτική και πράξη. 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
 
Μια παρατήρηση του προεδρείου είναι ότι δεν έχει γίνει καθόλου λόγος για 
αξιολόγηση των αξιολογητών. Θα δώσω τον λόγο στην άλλη πλευρά, στους 
εκπροσώπους των αξιολογουμένων 
 
Σοφοκλής Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος ΠΟΕΔ 
 
Οι ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια θεωρούνται εκ προοιμίου δεδομένα, γι’ 
αυτό και θα τα αποφύγω για εξοικονόμηση χρόνου. Για τον ίδιο λόγο δε θα 
αναφερθώ στο ιστορικό της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, γιατί έχει ήδη αναφερθεί ο κ. Νικολαΐδης για την όλη ιστορία που 
αφορά τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
 
Έτσι, θα συνεχίσω και να πω ότι ενώ το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
ανέμενε σκέψεις και γνώμες της Οργάνωσής μας, της ΠΟΕΔ, αναφορικά με το 
τελευταίο σχέδιο που έχει συμφωνηθεί ή καλύτερα ημισυμφωνηθεί μεταξύ των 
Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και του Υπουργείου, δεχτήκαμε τη εισήγηση και 
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την πρόταση να δούμε ξανά το θέμα της αξιολόγησης και να υποβάλουμε εκ 
νέου απόψεις πάνω σε ένα καινούριο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
και του εκπαιδευτικού έργου. 
 
Παίρνοντας ως δεδομένο ότι πιστεύουμε στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, 
αλλά και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα, μετέχουμε σε κάθε διαδικασία 
στην οποία μας καλεί η επίσημη πλευρά ή άλλες οργανώσεις και φορείς, για 
να δώσουμε τις απόψεις μας στο θέμα αυτό. 
 
Με αυτό το σκεπτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανέθεσε σε Διακινησιακή 
Επιτροπή να δει το θέμα, κατ’ αρχήν, της αξιολόγησης πάνω σε καινούρια 
βάση. Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι’ αυτό επιγραμματικά θα αναφερθώ στο 
τι έχει συμφωνηθεί, και στο που έχουν ομόφωνα καταλήξει οι διάφορες 
κινήσεις, γιατί είναι βασικό, τουλάχιστον, από πλευράς εκπαιδευτικών το νέο 
σχέδιο αξιολόγησης να γίνει σ’ ένα μεγάλο ποσοστό αποδεκτό και να μην είναι 
αμφισβητούμενο. 
 
Οι διάφορες παρατάξεις έχουν συμφωνήσει, όλοι οι εκπαιδευτικοί, μπορώ να 
πω, έχουν συμφωνήσει, σε γενικές γραμμές, ότι βασικά γνωρίσματα του νέου 
σχεδίου θα πρέπει να είναι η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα, η συλλογικότητα, 
η συμμετοχικότητα και η λειτουργικότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να 
θεσμοθετούνται μέσα στο σχέδιο και να εξασφαλίζονται  με ασφαλιστικές 
δικλείδες και πρόνοιες. 
 
Όσον αφορά στο θεσμό του Επιθεωρητή, όπως λειτουργεί σήμερα, οι 
διάφορες παρατάξεις πιστεύουν, και έχουν καταλήξει ομόφωνα, ότι θα πρέπει, 
ο θεσμός αυτός, να μετεξελιχτεί. Εισηγούνται, επιπλέον, ότι κατά τη μεταβατική 
περίοδο της μετεξέλιξης του σχεδίου, θα πρέπει να υπάρχουν οι δικλείδες 
μέσω των οποίων οι νυν Επιθεωρητές να μπορούν να επιλέξουν είτε να 
συνεχίσουν στον Τομέα του συμβούλου στην εκπαίδευση είτε να εργαστούν 
σε οποιαδήποτε άλλη θέση στον τομέα της εκπαίδευσης. 
 
Στη θέση του Επιθεωρητή, θα πρέπει να δημιουργηθεί θέση σχολικού 
συμβούλου.  Υπάρχει ομοφωνία στο ότι ο σύμβουλος πρέπει να είναι 
συνυπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα 
της σχολικής μονάδας. Ομόφωνα αποδεκτά, επίσης, είναι τα εξής σημεία:  Οι 
σύμβουλοι πρέπει να χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς επί συγκεκριμένων 
μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, να έχουν πιστοποιημένη 
ακαδημαϊκή γνώση επί του θέματος τους και να έχουν, ένα ελάχιστο όριο 
πείρας. 
 
Όλες οι παρατάξεις συμφωνούν στην ανάγκη δημιουργίας και θέσης 
αξιολογητή, η οποία θέση θα πρέπει είναι εντελώς διάφορη από αυτή του 
συμβούλου.  Ο αξιολόγος θα έχει ως αποκλειστικό καθήκον την αξιολόγηση. 
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Υπάρχει ομοφωνία, επίσης, όσον αφορά στην ανάγκη σύστασης Κλιμακίου 
Αξιολόγησης υπάρχει, όμως, και διαφωνία όσον αφορά στο ποιους θα 
αξιολογεί το Κλιμάκιο αυτό.  Μόνο τους διευθυντές, τους διευθυντές και τους 
βοηθούς διευθυντές ή όλους τους εκπαιδευτικούς; 
 
Επίσης, συμφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
δευτεροβάθμιο σώμα ελέγχου και αναθεώρησης.  Στο σώμα αυτό θα πρέπει 
να μετέχει απαραίτητα και αιρετός του κλάδου. 
 
Η συμμετοχή του διευθυντή της σχολικής μονάδας, επίσης, στην αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού θεωρείται δεδομένη.  Ο διευθυντής θα πρέπει να αξιολογεί 
κάποιες συμπεριφορές/δράσεις του εκπαιδευτικού, συμπληρώνοντας ένα 
σχετικό όργανο αξιολόγησης, το οποίο και θα συνεισφέρει, κατά ένα ποσοστό 
που θα καθοριστεί αργότερα, στον τελικό βαθμό αξιολόγησης. 
 
Όσοι εμπλέκονται, επίσης, στον τομέα αξιολόγησης θα πρέπει να έχουν 
επιμορφωθεί σχετικά και να κατέχουν το ανάλογο πιστοποιητικό.  Ο φορέας 
που θα κάνει την επιμόρφωση, το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και 
λοιπές λεπτομέρειες θα πρέπει να καθοριστούν με την συνεργασία της 
οργάνωσής μας. 
 
Επίσης, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού.  
Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα πρέπει να γίνεται με τη συμπλήρωση 
ενός έγκυρου και αξιόπιστου εντύπου. 
 
Πρέπει, επίσης, να γίνεται αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.  Η αξιολόγηση 
αυτή θα είναι εσωτερική και σ’ αυτή θα συμβάλλουν και θα μετέχουν ο 
διευθυντής, ο διδακτικός σύλλογος και ο σύμβουλος.  Στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, αυτοί θα στοχεύουν, από κοινού, θα αξιολογούν την επίτευξη των 
τεθέντων στόχων και θα εισηγούνται διορθωτικά μέτρα. 
 
Ένας άλλος τομέας, τέλος, στον οποίο έχουν καταλήξει ομόφωνα όλες οι 
παρατάξεις είναι η αμφίδρομη αξιολόγηση.  Στην αξιολόγηση αυτή μετέχουν 
όλοι.  Αξιολόγος, διευθυντής, βοηθός διευθυντής, δάσκαλος, έτσι ώστε και οι 
προϊστάμενοι να αξιολογούν τους υφισταμένους, αλλά ταυτόχρονα οι 
υφιστάμενοι να αξιολογούν τους προϊσταμένους. 
 
Αντιλαμβάνεστε ότι το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε προκαταρκτικά στάδια.  Δεν 
έχει καν ακόμα τεθεί ενώπιον του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού ούτε 
κοινοποιηθεί προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. 
 
Ανδρέας Σταύρου, Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ 
 
Ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου τον ΕΟΚ για την πρόσκληση.  Το θέμα της 
αξιολόγησης συζητείται για περισσότερο από μια δεκαετία.  Σχέδια επί σχεδίων 
κατατίθενται, αποσύρονται και επαναφέρονται εμπλουτισμένα ή 
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διαφοροποιημένα.  Η ουσία είναι ότι δεν προωθείται νέο σχέδιο αξιολόγησης.  
Φαίνεται ότι ο στόχος των συζητήσεων είναι πώς να μην αλλάξει τίποτε.  Στις 
μέρες μας η αξιολόγηση έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία λόγω των 
αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας και που επηρεάζουν την κοινωνία και το 
σχολείο ως κοινωνικό θεσμό.  Η παροχή περισσότερης αυτονομίας στις 
σχολικές μονάδες, ο στόχος της ποιότητας, θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της 
επανεξέτασης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, της 
επανεξέτασης του θέματος της αξιολόγησης.  Της αξιολόγησης μπορεί να 
λειτουργήσει και ως μεταρρυθμιστικός και ως αντιμεταρρυθμιστικός θεσμός.  
Αφετηρία, όμως, της συζήτησης πιστεύω ότι πρέπει να είναι η κυπριακή 
πραγματικότητα.  Απ’ αυτήν πρέπει να ξεκινούμε, αν πράγματι θέλουμε να την 
αλλάξουμε.  Για το υπό συζήτηση θέμα, δύο επισημάνσεις: 
 
1. Η λειτουργία του ευρύτερου συστήματος στην Κύπρο είναι κατεξοχήν 

πολιτική με την έννοια ότι στοχεύει την επιβολή της εξουσίας του 
κράτους στους υπαλλήλους του.  Η λογική του συστήματος καλλιεργεί 
τις πελατειακές σχέσεις που είναι εδραιωμένες στην κοινωνία μας.  
Αυτή η λογική, η πελατειακή, επηρεάζει και το σύστημα αξιολόγησης 
προαγωγών.  Και αυτό το βιώνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ευνοημένοι ή 
αδικημένοι. 

 
2. Στην Κύπρο υπάρχει το επιθεωρητικό σύστημα αξιολόγησης.  

Στυλοβάτης αυτού του συστήματος είναι ο Επιθεωρητής.  Καθήκοντά 
του είναι ο σύνδεσμος του σχολείου με την προϊστάμενη αρχή.  Είναι 
ο φορέας της εκπαιδευτικής πολιτικής στα σχολεία.  Είναι 
Επιθεωρητής σχολείων.  Είναι Επιθεωρητής διδακτικού προσωπικού 
ειδικότητας, είναι αξιολογητής του διδακτικού προσωπικού, είναι 
αξιολογητής του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι επιμορφωτής, είναι 
διοικητικός προϊστάμενος, και, κυρίως, είναι καθοδηγητής, 
σύμβουλος, εμψυχωτής του εκπαιδευτικού.  Και  όλα αυτά από έναν 
άνθρωπο που δεν έχει καμιά ειδίκευση ούτε στη συμβουλευτική ούτε 
στην αξιολόγηση, ο οποίος χρησιμοποιεί την εξουσία του για να 
νομιμοποιεί και τις άλλες πραγματικές ή φαντασιακές ικανότητές του.  
Σε ένα συγκεντρωτικό, γραφειακό, συντηρητικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, σε ένα αυταρχικό σχολείο, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να 
υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο ο Επιθεωρητής. 

 
Και τέσσερις επισημάνσεις σε θέματα ουσίας: 
 
1. Το έργο του εκπαιδευτικού δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί ανεξάρτητα από 

τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται. Σε διαφορετική 
περίπτωση, αποτελεί διαδικασία θυματοποίησής του. Επομένως, αντί του 
όρου «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού», επιβάλλεται να χρησιμοποιείται ο 
όρος «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» και μέσα στα πλαίσια αυτά 
αξιολογούνται όλοι όσοι παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
καθώς και όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της 
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μάθησης. Και αν συζητούμε τώρα ότι μπορούν να απομακρύνονται 
εκπαιδευτικοί, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να μπορεί να 
απομακρύνονται και Επιθεωρητές. 

 
2. Το οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης δεν πρέπει να στοχεύει στις 

προαγωγές όπως σήμερα, αλλά στη βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι συντελεστές του 
εκπαιδευτικού έργου πρέπει να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους με 
στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να αξιοποιούνται από όλους, όχι 
σε υπηρεσιακούς φακέλους. Ιδιαίτερα για τον εκπαιδευτικό, η αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και στην επανατροφοδότηση του. 
Δηλαδή, να επισημάνει τις ικανότητές του, αλλά και τις ανάγκες και τις 
αδυναμίες του. Επίσης, αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης και ενθάρρυνσης, 
καλλιεργεί την υπευθυνότητα και την αυτογνωσία. 

 
3. Ποιος αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο; Η αξιολόγηση δεν είναι ατομική 

υπόθεση αλλά συλλογική διαδικασία. Σε μια τέτοια διαδικασία είναι 
αυτονόητο ότι συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο εκπαιδευτικό έργο 
με στόχο τη βελτίωσή του. Ούτε τον έλεγχο ούτε τη συμμόρφωση. Και δεν 
μπορούμε από τη μια να προβάλλουμε σχέδια συμμόρφωσης και να λέμε 
ότι θέλουμε μετασχηματισμό. Δε γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι 
αντιφάσεις. 

 
4. Πως αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο;  Το εκπαιδευτικό έργο που 

επιτελείται σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε τμήμα στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, θα πρέπει να προγραμματίζεται και να αξιολογείται συνεχώς. 
Στα πλαίσια αυτού του προγραμματισμού, ο καθένας αναλαμβάνει να 
επιτελέσει κάποιο ατομικό ισολογικό έργο. Και ο καθένας, στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς, ναι, να λογοδοτεί, να κάνει τον απολογισμό του, να 
αναφέρει τα όποια προβλήματα και αδυναμίες παρουσιάστηκαν, σε ποιο 
βαθμό έχουν ξεπεραστεί και να εισηγείται και διορθωτικά μέτρα. Στόχος 
δεν πρέπει να είναι ο έλεγχος, αλλά η βελτίωση. 

 
Καταλήγω σε μια αναφορά σε σχέση με τον ευτυχισμένο εκπαιδευτικό. 
Αυτονομία στα σχολεία σημαίνει περισσότερη ελευθερία στους 
εκπαιδευτικούς. Μόνο μέσα σε συνθήκες ελευθερίας μπορεί να υπάρξει 
υπευθυνότητα. Ο ελεύθερος εκπαιδευτικός είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. 
Μόνο ένας ελεύθερος εκπαιδευτικός είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Μόνο 
ένας ελεύθερος εκπαιδευτικός μπορεί να είναι και ένας ευτυχισμένος 
εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός-διεκπεραιωτής- εκτελεστικό όργανο, που 
καταδυναστεύεται από τον πρώτο τυχόντα, είναι συνυφασμένος με τον 
επιθεωρητισμό και το εκπαιδευτικό σύστημα που διαιωνίζει την ύπαρξή του. 
Ευχαριστώ. 
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Νίκη Ματθαίου, Πρόεδρος ΟΛΤΕΚ 
 
Ευχαριστούμε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου για την πρόσκλησή του να 
παρευρεθούμε και να συμμετάσχουμε στο Δ’Εκπαιδευτικό του Συνέδριο με το 
τόσο σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς θέμα «Αξιολόγηση-Λογοδότηση του 
Εκπαιδευτικού». 
 
Το θέμα της αξιολόγησης απασχόλησε και απασχολεί εδώ και χρόνια τις 
Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην 
προσπάθειά μας να βρούμε κοινή γλώσσα και να αντιμετωπίσουμε τα 
σοβαρότατα προβλήματα που ταλανίζουν τη Δημόσια Εκπαίδευση και 
δυσκολεύουν το έργο του εκπαιδευτικού. 
 
Ο μαχόμενος εκπαιδευτικός είναι αυτός που καλείται, σε μια ημικατεχόμενη 
πατρίδα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να συμβάλει με όλες του τις 
δυνάμεις τόσο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των 
αυριανών δημοκρατικών Κυπρίων πολιτών που σέβονται τον εαυτό τους, τους 
συνανθρώπους και την πατρίδα τους είτε στη συνέχιση των σπουδών τους είτε 
την απασχόλησή τους στη βιομηχανία ή σε άλλους τομείς. 
 
Είναι αυτός που καλείται να αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες για 
να αντιμετωπίζει τα νέα προβλήματα που απασχολούν τους σημερινούς νέους 
στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και της καλπάζουσας 
τεχνολογικής ανάπτυξης. 
 
Ο σημερινός Κύπριος εκπαιδευτικός απαιτείται να έχει άριστες γνώσεις στον 
τομέα του και παράλληλα να είναι οπλισμένος με υπομονή και επιμονή ώστε 
με το διάλογο και την επικοινωνία να επιλύει καθημερινά δύσκολα προβλήματα 
που αναφύονται στο σχολείο του και τα οποία όσο εξελίσσεται η κοινωνία 
γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. 
 
Το σημερινό σύστημα αξιολόγησης νοσεί. Είναι ισοπεδωτικό και άδικο. Η 
ΟΛΤΕΚ μελέτησε το τελευταίο προσχέδιο αξιολόγησης του ΥΠΠ, το οποίο 
απέρριψε ομόφωνα, γιατί αρκετές από τις πρόνοιές του είναι χειρότερες από 
το υφιστάμενο. 
 
Πρέπει να βρούμε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα μειώνουν μέχρι 
να εξαλείφουν τον υποκειμενισμό, την αυταρχικότητα και τη μείωσή της 
προσωπικότητας του εκπαιδευτικού από μέρους των αξιολογητών. 
 
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αισθάνεται αυτοπεποίθηση, να έχει την υποστήριξη 
και ενίσχυση των προϊσταμένων του στο λειτούργημα που επιτελεί για να 
μπορεί να μεταδίδει και στους μαθητές του το αίσθημα της αυτοπεποίθησης 
και της εμπιστοσύνης να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για οτιδήποτε 
τους απασχολεί.Σας ευχαριστώ. 
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Ηλίας Δημητρίου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκ/σης 
 
Να ευχαριστήσουμε τον ΕΟΚ για την πρόσκλησή του να παρευρεθούμε στο 
συνέδριο. Τούτο αποτελεί για μας ιδιαίτερη χαρά, γιατί ακριβώς είναι καλό να 
ακούγονται οι απόψεις όλων όσοι εμπλέκονται σε κάποιες διαδικασίες. Απ’ κει 
και πέρα οι απόψεις αυτές αξιολογούνται και οι επαΐοντες παίρνουν τις σωστές 
αποφάσεις. Όσον αφορά σε ένα μελλοντικό σύστημα αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό να έχει ένα βασικό σκοπό: 
Να αξιολογεί αντικειμενικά, με βάση ένα κοινό μέτρο κρίσεως και σαφώς 
καθορισμένα κριτήρια. Πρέπει, όμως, τούτο το σύστημα να είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με το όραμα της πολιτείας, και γενικότερα της κοινωνίας, 
αναφορικά με την επιδιωκόμενη φιλοσοφία και τους αποδεχτούς στόχους. Για 
να εξετάσουμε αυτό το σύστημα αξιολόγησης, σε σχέση με τον τρόπο και τα 
κριτήρια αξιολόγησης, για να μπορέσουμε να το συσχετίσουμε με άλλα 
συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και να απαντήσουμε στο 
ερώτημα, αν θα πρέπει ή όχι να γίνεται αξιολόγηση και λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού, πρέπει να καθοριστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως τον 
αντιλαμβανόμαστε, εμείς, οι οργανωμένοι γονείς. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
είναι να βοηθήσει τα παιδιά, μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, στη 
γνωσιολογική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη με απώτερο στόχο την ομαλή 
ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Τώρα, με ποιους τρόπους μπορεί να 
επιτευχθεί αυτός ο ρόλος; 

1. με την εφαρμογή της πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

2. με τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών, μέσα στα πλαίσια των 
εκάστοτε κοινωνικών τάσεων, έτσι ώστε να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση νέων που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με 
αυτοπεποίθηση τον ανταγωνισμό που τους φορτώνει η σημερινή 
κοινωνία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό τομέα 

3. με την παροχή βασικών και παρεμφερών γνώσεων στους μαθητές 
4. με την προώθηση κατάλληλων ενεργειών για την αντιμετώπιση 

παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την προσαρμοστικότητα του 
μαθητή στο περιβάλλον του σχολείου, ειδικότερα στην περίπτωση 
ύπαρξης οικογενειακής αστάθειας και έλλειψης της πρέπουσας 
στήριξης. 

 
Επομένως, εάν δούμε το μελλοντικό πολίτη στο επίκεντρο της όλης 
διαδικασίας, υπάρχουν κάποιες συνισταμένες πάνω στις οποίες βασίζεται 
η εκπαίδευσή του: οι κοινωνικές τάσεις, η πολιτική του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, η οικογένεια και οι ευκαιρίες εργοδότησης. 

 
Άρα, τα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 
είναι τα ακόλουθα: 

 γνώση του αντικειμένου 

 εμπειρία στη διδασκαλία 

 επιμόρφωση σε θέματα συναφή με τη διδακτέα ύλη 
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 μεταδοτικότητα 

 εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας 

 κάλυψη διδακτέας ύλης 

 ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν την ευγενή άμιλλα  

 προώθηση της συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των παιδιών 

 καλλιέργεια στάσεων και αξιών, όπως τιμιότητα, ειλικρίνεια,  

  

 εκπαιδευτικός. 
 
Επίσης, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα έντυπο αξιολόγησης με 
συγκεκριμένες παραμέτρους, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα ακόλουθα 
κριτήρια: την αντίληψη, την κρίση, την αποφασιστικότητα, την πρωτοβουλία, 
τη συνεργασία, τη δυνατότητα της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας του 
εκπαιδευτικού, την επαγγελματική του κατάρτιση, την ποσοτική του απόδοση, 
την ποιοτική του απόδοση, το υπηρεσιακό του ενδιαφέρον. Αυτά τα κριτήρια, 
τα οποία πρέπει να καταγραφούν στο έντυπο αξιολόγησης πρέπει να 
αξιολογηθούν σε συσχετισμό με άλλα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, δίνοντας το μήνυμα στον εκπαιδευτικό ότι η αξιολόγηση δε γίνεται 
μόνο για σκοπούς προαγωγής. Η αξιολόγηση πρέπει να καθοριστεί μέσα από 
τις σχέσεις της με άλλα ζητήματα, όπως: 

 η διαβάθμιση του προσωπικού/οργανικών θέσεων 

 οι διαβαθμίσεις λειτουργιών και επιπέδων εκτέλεσής τους 

 το σύστημα διαχείρισης των δεξιοτήτων 

 το σύστημα διαχείρισης των απολαβών 

 η επιμόρφωση 

 το σύστημα κινήτρων 

 το σύστημα προαγωγών, μεταθέσεων και αξιοποίηση του 
προσωπικού. 

 
Όσον αφορά στο ποιοι θα λειτουργούν ως κριτές του έργου, το οποίο έχω 
αναλύσει προηγουμένως, εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί πρέπει να είναι: 
 

 οι μαθητές, οι οποίοι έχουν το δικό τους ρόλο στη διαδικασία 
αξιολόγησης του ίδιου του εκπαιδευτικού, μέσα στα πλαίσια της 
σχολικής μονάδας 
 

 ο διευθυντής, ως υπεύθυνος της σχολικής μονάδας, καθώς και οι 
επιθεωρητές ή άλλοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού σε σχέση με την κάλυψη της διδακτέας ύλης, τις διδακτικές 
μεθόδους και τα διδακτικά μέσα. 
 

Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει και μια έμμεση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
από τον ίδιο το συνάδελφό του, για τη συνεισφορά του στην ομαλή λειτουργία 
του σχολείου, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του διευθυντή, όσον αφορά 
το βαθμό επίδρασης των αποκτηθέντων γνώσεων στην ανάπτυξή και την όλη 
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συμπεριφορά του μαθητή, σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα της σχολικής του 
μονάδας. 
 
Κλείνοντας, λέμε ότι στο θέμα «Αξιολόγηση και λογοδότηση του 
εκπαιδευτικού» λέμε «ναι στην αξιολόγηση», να γίνεται με έναν 
εκσυγχρονιστικό τρόπο, εάν θεωρούμε ότι το σύστημα τούτο νοσεί. Και σε 
καμιά περίπτωση να περάσει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να γίνεται αξιολόγηση. 
Και το δεύτερο ερώτημα, στη λογοδότηση, εμείς λέμε «ναι», πρέπει να υπάρχει 
λογοδότηση, γιατί πέρα από το στόχο ο οποίος μπαίνει για την επίτευξη του 
αποτελέσματος, όπως καθορίζεται από την αρχή, πρέπει η ίδια η σχολική 
μονάδα, μέσα από την αυτονόμηση την οποία όλοι ζητούμε να έχει, να πετύχει 
τους στόχους της. Κι αν δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι οποίοι θα 
αποτελούν και τα μετρήσιμα κριτήρια όσον αφορά στην απόδοση και την 
επίδοση των παιδιών, τόσο σε επίπεδο απολυτήριων εξετάσεων όσο και σε 
επίπεδο πανεπιστημιακών δυνατοτήτων των μαθητών, τότε «ναι» πρέπει να 
υπάρχει και το ανάλογο κόστος για τον εκπαιδευτικό. 
 
Ηρακλής Παπανδρέου, Πρόεδρος Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
 
Ευχαριστούμε τον ΕΟΚ για την πρόσκλησή του. Στα λόγια σας λέτε ότι είμαστε 
εμείς οι οργανωμένοι γονείς, ο τρίτος εταίρος στην παιδεία. Μας το δείχνετε 
τώρα στην πράξη με το να μας καλέσετε για να εκφέρουμε κι εμείς έστω και 
γενικά τις απόψεις μας. 
 
Σαν οργανωμένοι γονείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση. 
Πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστό μέρος της σχολικής 
διαδικασίας. Η αρμόδια αρχή και οι εντεταλμένοι για την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, πρέπει αξιοκρατικά να επιλέγουν τους καλύτερους για να 
προωθούνται σε θέσεις-κλειδιά του οικείου Υπουργείου ή σε θέσεις διευθυντών 
και βοηθών διευθυντών. Αυτό θα αποβεί προς όφελος των παιδιών μας αλλά 
και της παιδείας του τόπου γενικότερα. Εμείς θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί 
είναι υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που φέρουν οι μαθητές τους και γενικά η 
σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται. Πρέπει για την επιτυχία ή αποτυχία 
κάπου να λογοδοτούν και πιστεύουμε ότι εκτός από τον εργοδότη που είναι το 
Υπουργείο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λογοδοτούν και στους ίδιους τους 
γονείς για τις αποτυχίες ή και επιτυχίες. Πουθενά και σε κανένα επάγγελμα δεν 
μπορεί να μη γίνεται αξιολόγηση. Στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης, οι ίδιοι οι γονείς επιλέγουν τους καλύτερους και τους διορίζουν στα 
σχολεία. Όλοι επιδιώκουν το τέλειο για τα παιδιά τους κι εμείς, εδώ στην 
Κύπρο, επιδιώκουμε το τέλειο και θέλουμε καλούς εκπαιδευτικούς στα σχολεία 
μας για τη μόρφωση των παιδιών μας. Πιστεύουμε ότι μέχρι να ψηφιστεί και 
συμφωνηθεί άλλο σύστημα για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, πρέπει να συνεχιστεί η αξιολόγηση ως έχει σήμερα. 
Ευχαριστώ πολύ. 
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Συντονιστής 
 
Ευχαριστώ τον κύριο Παπανδρέου. Θα δώσω μόνο ελάχιστο χρόνο αν 
υπάρχουν παρατηρήσεις εκ μέρους των συνέδρων να διατυπωθούν ή 
διαφορετικές θέσεις, και ύστερα ο υπόλοιπος χρόνος ανήκει στο ακροατήριο. 
Ο κ. Σχοινής μου είχε ζητήσει το λόγο. 
 
Ανδρέας Σχοινής, Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
 
Θέλω να απαντήσω σε ορισμένους ισχυρισμούς του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ. 
 
Συντονιστής: Θα παρακαλέσω όμως να μην εντείνουμε την όλη ατμόσφαιρα. 
 
Ανδρέας Σχοινής 
 
Όχι, θα είμαστε πολύ ήπιοι κύριε πρόεδρε. Ειπώθηκε ότι ο στόχος των 
συζητήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τις οργανώσεις ή με 
την ΟΕΛΜΕΚ τουλάχιστον, γιατί όπως ανέφερα προηγουμένως έχει 
μετεξελιχθεί σε ένα διάλογο μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ και Υπουργείου, είναι να μην 
αλλάξει τίποτε. Θεωρώ αυτό τον ισχυρισμό άδικο για το Υπουργείο και κυρίως 
για τη σημερινή ηγεσία του, η οποία επέδειξε τόσο διαλλακτικότητα πάνω στο 
θέμα που επέσυρε και τις αντιδράσεις των Επιθεωρητών, γιατί θεώρησαν ότι 
αγγίζουμε επικίνδυνα επίπεδα. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δέχεται 
όλες τις μοντέρνες απόψεις που ακούστηκαν το πρωί. Εκείνο που δε δέχεται 
είναι να εξαιρεθεί από την αξιολόγηση ο σημαντικότερος παράγοντας που είναι 
ο εκπαιδευτικός. Και αν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις λένε «ναι, να αξιολογείται 
ο εκπαιδευτικός», αλλά παράλληλα εισηγούνται και διαδικασίες οι οποίες 
ευνουχίζουν εντελώς αυτή την αξιολόγηση, τότε το Υπουργείο δεν μπορεί να 
συναινέσει. Θέλω, επίσης, να χαίρομαι γιατί μου δίνεται η ευκαιρία, να 
απαντήσω εδώ σε ένα μύθο. Παρουσιάζεται, σήμερα, ο Επιθεωρητής ως 
άνθρωπος-δικτάτορας, ως άνθρωπος που είναι το όργανο της κυβέρνησης και 
του Υπουργείου γενικά, ο οποίος έχει απώτερο σκοπό να καταδυναστεύσει τον 
εκπαιδευτικό. Μας αρνούνται το δικαίωμα να έχουμε αισθήματα, μας 
αρνούνται το δικαίωμα να είμαστε άνθρωποι. Νομίζω ότι, εάν οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις θέλουν να αλλάξει ο ρόλος του Επιθεωρητή, καλό θα είναι να το 
ζητούν, αλλά να αποφεύγουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς, γιατί μας 
ενοχλούν. Οι Επιθεωρητές είναι όλοι άνθρωποι που αναδείχθηκαν από τον 
κλάδο των καθηγητών, είναι άνθρωποι που αναγνωρίζουν το μόχθο τους και 
το δύσκολο του έργου που έχουν να επιτελέσουν και είναι οι τελευταίοι οι 
οποίοι θα ήθελαν να τους καταδυναστεύσουν. Θέλω να το κάνω πολύ καθαρό 
αυτό. 
 
Συντονιστής 
 
Ως εκπαιδευτικός, βέβαια, που δεν είναι πια στα σχολεία, δε θα ήθελα ποτέ να 
περάσει η αντίληψη ότι το σώμα των επιθεωρητών και το σώμα των 
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εκπαιδευτικών είναι αντίπαλα στρατόπεδα. Διότι αυτό θα ήταν ένας 
παράγοντας αρνητικότητας που θα οδηγούσε στην καταστροφή ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Και, βεβαίως, έχει χρόνια που λείπω από την 
εκπαίδευση, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι υπάρχει αυτή η 
αντιπαράθεση. 
 
Ανδρέας Σχοινής 
 
Αυτές οι βολές ειδικά για το σημερινό σώμα των επιθεωρητών, είναι πολύ 
άδικες. Όταν ξεκινούμε από τα γραφεία μας για να πάμε στα σχολεία, 
απώτερός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς, Τους 
αγαπάμε και απώτερός μας στόχος είναι να τους βοηθήσουμε και να τους 
εμψυχώσουμε. Τα άλλα που λένε δεν τα δεχόμαστε. 
 
Συντονιστής 
 
Τώρα θα δώσω το λόγο, για δύο λεπτά, στον κ. Σταύρου. 
 
Ανδρέας Σταύρου, Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ 
 
Αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης επεσήμανα, ευθύς εξαρχής, ότι αυτό 
συζητείται για δέκα χρόνια και είπα, απλώς, ότι δε γίνεται τίποτε και φαίνεται 
ότι ο στόχος των συζητήσεων για μια δεκαετία είναι να μη γίνεται τίποτε. Πώς 
το εξέλαβε ο κύριος Σχοινής δε γνωρίζω ούτε με αφορά. Εγώ δε μιλώ για τον 
άνθρωπο τον επιθεωρητή και είναι κακό όταν συζητούμε να προσωποποιούμε 
τα θέματα. Μιλώ για ένα σύστημα αξιολόγησης που ονομάζεται επιθεωρητικό. 
Λειτουργεί σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα και είναι ένα μέσο υποταγής και 
συμμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αυτό το συγκεκριμένο επιθεωρητικό 
σύστημα αξιολόγησης, με το οποίο διαφωνούμε πλήρως, απαιτούμε να 
καταργηθεί. Δόξα των Θεώ υπάρχουν και άλλα συστήματα αξιολόγησης. Γιατί 
το επιθεωρητικό σύστημα αξιολόγησης; 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΡΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
 
Παρέμβαση 1 από την κ. Παναγιώτα Νεοφύτου 
 
Χάρηκα που ο κ. Σχοινής έθεσε αυτό το θέμα και χάρηκα που τον είδα να 
θορυβείται. Όταν αξιολογούμαστε, όλοι μας νιώθουμε αυτό που ένιωσε ο κ. 
Σχοινής όταν τον αξιολόγησαν. Και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό του, αλλά 
αναφερόμαστε γενικά. Εγώ στην πορεία μου εργάστηκα και στη Στοιχειώδη και 
στη Μέση Εκπαίδευση και συνάντησα αξιολογότατους αξιολογητές. 
Συνάντησα, όμως, και αξιολογητές που μας έκαναν σκουπίδια. Δυστυχώς, 
αυτό έγκειται στον άνθρωπο. Και η παρατήρησή μου είναι η εξής: Δεν άκουσα, 
προηγουμένως, να αναφερθεί, ανάμεσα στα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη για να γίνει κάποιος αξιολογητής, ως πρώτιστο κριτήριο 
να είναι ο αξιολογητής άνθρωπος. Και δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα μέσα στο 
σώμα μερικοί αξιολογητές, που ήταν φορές, δε μιλώ για τον εαυτό μου, μιλώ 
για ομάδα εκπαιδευτικών, που πονούσαμε το στομάχι μας όταν ακούγαμε ότι 
ήρθαν. Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 2 από τον κ. Λουκά Ιατρού 
 
Ξεκινώ από την παρατήρηση που κάνατε προηγουμένως, όταν τελείωσαν οι 
ομιλητές-εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ότι ουδείς 
λόγος για αξιολόγηση αξιολογητών. Εύστοχη η παρατήρησή σας, αλλά από τη 
μια μπορώ να πω ότι είναι δικαιολογημένη. Δικαιολογημένη, όμως, δεν είναι η 
μηδαμινή αναφορά των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών μας οργανώσεων 
όσον αφορά στο θέμα αυτό, εκτός από μια μικρή νύξη που έκανε ο 
εκπρόσωπος της ΠΟΕΔ. Το ένα πολύ σοβαρό θέμα σήμερα που παρατηρείται 
στον κλάδο γενικά των εκπαιδευτικών είναι αυτό που αναφέρατε, κύριε Μηνά 
η έλλειψη αξιολόγησης ή κρίσης των αξιολογητών. Όπως θα γνωρίζετε, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, σήμερα, δεν έχουμε το δικαίωμα, μετά από μια αξιολόγηση, μια 
βαθμολογία που θα μας βάλουν οι επιθεωρητές, να προσφύγουμε σε ένα άλλο 
σώμα ανεξάρτητο άλλο εκτός από το δικαστήριο. Το δικαστήριο θα κρίνει, 
τελείως ανεξάρτητα, αν κάποιος συνάδελφος έχει δίκιο να παραπονιέται, γιατί 
ένας επιθεωρητής τον αδίκησε ή όχι. Και μη μου πουν οι εκπρόσωποι, ότι αυτό 
είναι θέμα νομοθεσίας. Το ξέρω, να αγωνιστούμε να αλλάξει η νομοθεσία. Και 
θα ήθελα να έχω την άποψη, τουλάχιστον, των εκπαιδευτικών μας 
οργανώσεων. Ποια είναι η θέση τους επί του θέματος τούτου; Ευχαριστώ 
πολύ. 
 
Παρέμβαση 3 από την κ. Αναστασία Κυριάκου 
 
Είναι παραδεκτό πως σε κανένα σύγγραμμα το οποίο αναφέρεται στη διοίκηση 
δεν υπάρχει η φράση «ελεύθερος εργαζόμενος», κύριε Σταύρου. Γι’ αυτό και 
διερωτούμαι τι εννοείτε όταν μιλάτε για ελεύθερο εκπαιδευτικό. Να γίνεται 
σεβαστή η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού,  μάλιστα.  Αλλά για  ελεύθερο, 
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δεν μπορώ να το αντιληφθώ διαφορετικά, μια και η αξιολόγηση και η 
λογοδότηση είναι μέρος του όλου management που οδηγεί σε κάποιους 
στόχους. Θα ήταν καλύτερα να ακούγαμε για αλλαγή διαδικασιών της 
αξιολόγησης, με στόχο οπωσδήποτε, τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
μάθησης και θα ήταν πιο ευχάριστο αν το πρόβλημα το επικεντρώναμε εκεί. Τι 
θα έπρεπε να κάνουμε ούτως ώστε η αξιολόγηση, όπως τώρα διεξάγεται στα 
σχολεία μας και που δε μας ικανοποιεί κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να 
γίνει καλύτερη για να οδηγηθούμε στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών; 
Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 4 από τον κ. Λεωνίδα Κυριακίδη 
 
Θα ήθελα να κάνω τρεις γενικές παρατηρήσεις από όσα έχουμε ακούσει. Η 
πρώτη αφορά στον κίνδυνο που διαβλέπω, από τις απόψεις που ακούσαμε, 
να αναπτύξουμε ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποιοδήποτε στο τέλος μπορεί 
να είναι το σύστημα που θα αναπτυχθεί είτε προσιδιάζει στη λογική της 
εξωτερικής αξιολόγησης, έτσι όπως διαφάνηκε να υποστηρίζεται από τους 
εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αν δεν αντιληφθούμε 
πως θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστούς μηχανισμούς για τη συγκριτική 
διαμορφωτική αξιολόγηση και ξεχωριστούς μηχανισμούς για τη συγκριτική 
αξιολόγηση, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι, να πάθουμε ακριβώς το ίδιο που 
έχει πάθει η Αγγλία: Να καθοδηγήσει η συγκριτική αξιολόγηση τη 
διαμορφωτική αξιολόγηση. Έστω, δηλαδή, και αν στηριχτούμε σε εσωτερική 
αξιολόγηση, εάν προσπαθήσουμε να πετύχουμε και τα δύο, τελικά η 
διαμορφωτική θα σβήσει. Και αυτό μπορώ να το κάνω ως πρόβλεψη. Η 
δεύτερή μου παρατήρηση αφορά, αν θέλετε, στο γεγονός ότι ακούσαμε, και 
χαρήκαμε για το γεγονός αυτό, για την ανάγκη αμφίδρομης αξιολόγησης από 
τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Υπήρξε τοποθέτηση για 
την ανάγκη αξιολόγησης των αξιολογητών, κι εγώ προχωρώ ένα βήμα και λέω 
ότι υπάρχει και ανάγκη αξιολόγησης του αξιολογικού συστήματος, του 
οποιουδήποτε θα αναπτυχθεί αύριο. Άρα, χρειάζονται στοιχεία, γιατί μιλούμε 
όλοι για εγκυρότητα-αξιοπιστία, θαρρείς και είναι εύκολο να αναζητηθούν και 
εύκολο να επιτευχθούν. Χρειάζεται να έχουμε, και δεν το άκουσα αυτό, 
τράπεζες δεδομένων ώστε να είναι κάτω από έλεγχο και οι αξιολογητές και οι 
αξιολογούμενοι, ώστε να είναι κάτω από έλεγχο και τα όργανα τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τον καθένα μας. Και η τελευταία μας παρατήρηση, αν 
θέλετε είναι απλώς παρατήρηση προς τους εκπροσώπους των γονιών: 
Νομίζω ότι μας επιβεβαίωσαν, τελικά, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 
Υποστήριξαν την ανάγκη λογοδότησης, και ήταν κάτι που το είχαμε δει 
ουσιαστικά και στην περίπτωση της έρευνας. Το αναμέναμε αυτό, ήταν όμως, 
και θα πρέπει να το θεωρήσω θετικό από τη δική μου προοπτική, οι μόνοι που 
μίλησαν για την ανάγκη να έχουν λόγο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
οι μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μίλησαν για την ανάγκη  
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αμφίδρομης αξιολόγησης, να  αξιολογούν οι ίδιοι τους Επιθεωρητές, δεν 
άκουσα, όμως, τίποτε για την ανάγκη όπως εκείνοι αξιολογούν τους μαθητές 
τους, να τους αξιολογούν και οι μαθητές τους. 
 
Παρέμβαση 5 από τον κ. Νίκο Διάκο 
 
Έχω απομονώσει τέσσερις φάσεις από τους εννέα ομιλητές: μείωση 
προσωπικότητας, καταπίεση του εκπαιδευτικού, εξαναγκασμός του 
εκπαιδευτικού, πρώτοι τυχόντες.  Είναι κάποιες φράσεις οι οποίες μας 
μειώνουν όλους ως εκπαιδευτικούς.  Αλίμονο αν το σύστημά μας στηρίζεται 
πάνω σ’ αυτούς τους τέσσερις πυλώνες.  Άραγε οι αξιολογητές είναι εξωγήινοι;  
Προέρχονται από τον κόσμο των αδικούμενων, των καταπιεζομένων, των 
εξαναγκασμένων;  Μήπως τους γίνεται πλύση εγκεφάλου κατά τη διαδικασία 
επιλογής και φέρονται έτσι για να βγάλουν τα’ απωθημένα τους ή τι άλλο 
συμβαίνει στο τελευταίο σκαλοπάτι της αλλαγής;  Απ’ ό,τι ακούσαμε οι εννέα 
σύνεδροι είπαν ο καθένας από την οπτική γωνία του, τα δικά τους, νιώθοντας 
ασφάλεια γι’ αυτό που είπαν.  Υπάρχει και κάποιος, ας πούμε, συγκερασμός 
απόψεων.  Κάπου υπάρχει καταμέτωπη σύγκρουση και διερωτόμαστε:  
Είμαστε εδώ για να πούμε ο καθένας τα δικά του, να κατηγορήσει ο ένας τον 
άλλο;  Δεν είναι αυτό.  Η αξιολόγηση μας αφορά όλους, η αξιολόγηση είναι 
ένας τομέας που έχει σχέση και με το έργο μας και με την ανθρωπιά μας και 
με το χαρακτήρα μας και με τη διαδικασία διεκπεραίωσης της εκπαιδευτικής 
προσπάθειας.  Ναι, είμαστε υπόχρεοι να απολογηθούμε κάπου, γιατί κάποιοι 
στο κάτω κάτω μας πληρώνουν και είμαστε υπόχρεοι να λογοδοτήσουμε αν 
κάνουμε καλά τη δουλειά μας ή αν δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, σε τι 
φταίμε και σε τι δε φταίμε, κατά τη διαδικασία αυτή, μέσα στη σχολική μονάδα.  
Και αν περιοριστούμε, απλώς, να αλληλοκατηγορούμε ο ένας τον άλλο, και 
λυπούμαι να παρατηρήσω ότι κάποιοι χαρακτηρισμοί ήταν πολύ βαρετοί και 
για έναν ο οποίος τους ακούει για πρώτη φορά λέει «μα πού βρισκόμαστε;», τι 
να περιμένει κάποιος από εμάς, αν δεν πλημμυρίζουμε από όλα τα θετικά 
στοιχεία, για να τα δώσουμε στους μαθητές μας.  Από ποιους θα πάρουν τα 
στοιχεία αυτά δηλαδή;  Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 6 από τον κ. Άγγελο Παπαγεωργίου 
 
Ό,τι θα αναφέρω εδώ, είναι καθαρά προσωπικές απόψεις. Καταρχάς θα ήθελα 
να κάνω μια παρατήρηση. Μου προκαλεί κατάπληξη ότι από τις τότες και 
ποικίλες μορφές αξιολόγησης στην κυπριακή εκπαίδευση, χρησιμοποιείται μία 
και αυτή όχι μέσα στα σωστά της πλαίσια. Δεύτερο, ότι μέσα από τις τόσες και 
πολυποίκιλες αξιοποιήσεις της αξιολόγησης χρησιμοποιούμε μία, τουλάχιστον 
εμφανώς, για προαγωγή. Επίσης, μου προκαλεί κατάπληξη ότι, ενώ εδώ και 
δέκα χρόνια τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά, είμαστε ακόμα στο «να» και στο 
«θα». Κι επειδή θεωρώ ότι είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, με την έννοια ότι 
αναρωτιόμαστε, αναλύουμε και συνθέτουμε με βάση τα λάθη και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι μας, 
γιατί και ποια είναι η προσωπική μας ή η συλλογική μας συμβολή. Θα περάσω 
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σε ένα σχόλιο. Θα ήθελα να πω για την εισήγηση για το δονκιχωτισμό, ότι στα 
σχολεία ετοιμάζουμε ανθρώπους για το μέλλον. Τα παιδιά βρίσκονται σήμερα 
για το μέλλον. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα όραμα, και ένα όραμα το οποίο να 
είναι ρεαλιστικό. Προσωπικά, και ελπίζω να εκφράζω κι άλλους ρομαντικούς 
καθηγητές, αποδέχομαι το ρομαντικό, τουλάχιστον, μέρος του δονκιχωτισμού. 
Για τα εθνικά επίπεδα, θα ήθελα να προβληματίσω, κατά πόσο θα οδηγήσουν 
σε ομοιομορφία διδασκαλίας, αν είναι παγίδα ή ελευθερία για τον εκπαιδευτικό. 
Πιστεύω ότι αν δε συνάδουν, αν δεν ενωθούν με την ατομική προσέγγιση του 
μαθητή, τότε θα έχουμε πολλά προβλήματα. Για το θέμα, επίσης, θα εκφράσω 
ένα φόβο μου. Στο σχολείο υπάρχει ένα κοινωνικό μέρος της διδακτικής 
πράξης, ή ευτυχώς δεν ξέρω, δεν είναι μετρήσιμο κατ’ ανάγκη. Έτσι, εδώ 
ακούω συνέχεια να μιλάμε για μετρήσιμα μεγέθη. Συνεπώς, αυτό το κοινωνικό 
μέρος, που θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό, της διδακτικής πράξης, τι θα 
γίνει και πού θα οδηγηθούμε στην εκπαίδευση, αν οδηγήσουμε την εκπαίδευση 
μέσα σε ένα process μετρήσιμων μεγεθών. Τότε η κοινωνική μας παρέμβαση 
τι θα γίνει; Και τα οράματά μας για το μέλλον; Τέλος, θα ήθελα να πω ότι έχω 
τρεις σύντομες προτάσεις. Πρώτον, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας 
ότι το ζητούμενο δεν είναι να καταλήξουμε με την αξιολόγηση, αλλά ποιος θα 
είναι ο στόχος αυτής της μελλοντικής αξιολόγησης που ελπίζω να έρθει 
σύντομα. Δεύτερον, πιθανώς να μπορεί να διαχωριστεί η αξιολόγηση για 
σκοπούς προαγωγής από την αξιολόγηση για καλυτέρευση της διδακτικής 
πράξης, τουλάχιστον σ’ ένα πρώτο στάδιο, κι αν συμφωνήσουμε, και μέσα σε 
ένα χρονοδιάγραμμα, κάποια στιγμή να ενωθούν αν είναι εφικτό. Και τρίτον, 
θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το τι αξιολογεί και ποιος το 
αξιολογεί. Για παράδειγμα, ένας διευθυντής σχολείου θα αξιολογήσει την 
επάρκειά μου στη Φυσική, ο οποίος είναι τεχνολόγος; Τέλος, θα ήθελα μια 
ερώτηση κι εδώ πέρα θα ήθελα να παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να 
διαβάσω κάτι από τη σημερινή εφημερίδα. Γράφει: «Νέο σύστημα 
αξιολόγησης. Στα πλαίσια των προσπαθειών της κυβέρνησης για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, προκηρύχθηκαν 
προσφορές για σχεδιασμό….» Προηγουμένως, ακούσαμε ότι στην Αγγλία 
υπάρχει νέο σύστημα αξιολόγησης που αφορά τόσο στη δημόσια εκπαίδευση 
όσο και άλλους δημόσιους τομείς. Έχει γίνει κάποια σκέψη, έχουν γίνει κάποιες 
συζητήσεις επί του θέματος; Αν, δηλαδή, προχωρούμε σε μια αξιολόγηση 
εσωτερική μόνο για την εκπαίδευση ή σε μια γενικότερη αξιολόγηση του 
δημόσιου τομέα; Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 7 από τον κ. Χαράλαμπο Τιμοθέου 
 
Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο σύστημα 
αξιολόγησης και πάλι φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε ότι τούτη η αξιολόγηση θα 
τείνει πάλι προς τη βελτίωση. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε εκεί, μετά από 
διάλογο. Τι γίνεται, όμως, με όσους δε βελτιώνονται; Θα ισχύει αυτή η 
αξιολόγηση που γίνεται για ένα χρονικό διάστημα επ’ άπειρο; Ένας 
εκπαιδευτικός που αξιολογείται ή η αξιολογούμενη σχολική μονάδα, θα έχουν 
αυτή την εικόνα της αξιολόγησης για πάντα; Θα καταλήξουμε, δηλαδή, αργά ή 
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γρήγορα στην ισοπέδωση; Ή θα πούμε ότι η αξιολόγηση ισχύει για ένα χρονικό 
διάστημα και μετά πάλι αξιολογείται από την αρχή κάποιος ή το σχολείο, αλλά 
σε νέα βάση, από μηδενική βάση. Το φαινόμενο που έχουμε σήμερα είναι το 
εξής: Κάποιοι έχουν αποκτήσει κάποιες βαθμολογίες, τις θεωρούν ως 
δεδομένες, κανένας δεν μπορεί να τις αλλάξει και είμαστε στη δύσκολη θέση 
να λέμε στον εκπαιδευτικό ότι πρέπει να βελτιωθεί σε διάφορους τομείς και 
όταν πάμε να τον βαθμολογήσουμε η βαθμολογία του να είναι εξαίρετη, από 
προηγούμενη χρονιά. Θα ληφθεί καμιά πρόνοια για να αλλάξει αυτό το 
σύστημα; Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 8 από σύνεδρο 
 
Άκουσα τους προηγούμενους συνέδρους και σε πολλά σημεία συμφωνώ μαζί 
τους, ότι πρέπει για την αξιολόγηση να βρεθούν, πράγματι, μετρήσιμα 
κριτήρια. Γιατί δεν εισηγούμαστε και κάποια μέτρα; Δηλαδή, εγώ βλέπω το 
θέμα των εξετάσεων. Ένας για να πάρει μια προαγωγή, στο κάτω κάτω, να 
δίνει εξετάσεις με άλλους. Να ορίζονται κάποια θέματα και να γίνονται 
εξετάσεις. Λέμε για τα αποτελέσματα του στο σχολείο…Γιατί να μην υπάρχει 
ένας ενιαίος θεσμός εξετάσεων τον Οκτώβριο, με φορέα το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση και εθνικά επίπεδα, και να γίνονται οι 
εξετάσεις, οι οποίες αργότερα να επαναλαμβάνονται επί της διδακτέας ύλης, 
στο τέλος του χρόνου; 
 
Συντονιστής: Εξετάσεις των εκπαιδευτικών εννοείτε; 
 
Παρέμβαση 8 από σύνεδρο 
 
Των μαθητών. Πρώτα των εκπαιδευτικών και μετά των μαθητών. Και να 
συγκρίνουμε τη διαφοροποίηση. Εάν αυτός ο εκπαιδευτικός πήρε αυτή την 
τάξη με αυτή τη δύναμη και πέτυχε μέχρι τον Ιούνιο να έχει κάνει μια πρόοδο, 
αυτό αποτελεί ένδειξη ότι έχει δουλέψει. Εάν μέχρι το τέλος της χρονιάς έχει το 
ίδιο επίπεδο η τάξη, σημαίνει ότι… Γιατί δεν παίρνουμε μετρήσιμα κριτήρια; 
Λέμε ότι θα κάνουμε το ένα και θα κάνουμε το άλλο, αλλά πάλι ο ένας 
υποκειμενικός παράγοντας διαδέχεται τον άλλο… 
 
Παρέμβαση 9 από τον κ. Παναγιώτη Μαύρο 
 
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η αξιολόγηση είναι κάτι που πρέπει να γίνεται, 
δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Δηλαδή, ένας οργανισμός χρειάζεται 
αξιολόγηση για να πάει μπροστά. Το σύστημα, βεβαίως το δικό μας, εδώ και 
δύο δεκαετίας, σταμάτησε να δουλεύει. Γι’ αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε, 
σίγουρα, να βρούμε ένα καλύτερο σύστημα, το οποίο θα ικανοποιεί όλες τις 
πλευρές. Το πρωί γίναμε μάρτυρες δύο συστημάτων, του βρετανικού και του 
ελληνικού που είναι από δύο άκρα. Εμείς, πρέπει να προσπαθήσουμε να 
βρούμε τη μέση οδό για ένα πιο ανθρώπινο σύστημα αξιολόγησης και οφείλω 
να ομολογήσω ότι η εισήγηση του προέδρου της ΠΟΕΔ, με έχει εκπλήξει, διότι 
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περιέχει αυτά τα στοιχεία που εμπλέκουν περισσότερους συμβούλους 
αξιολογητές στην όλη υπόθεση. Αυτό, πιστεύω, θα επιφέρει περισσότερη 
δικαιοσύνη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Σίγουρα, η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού είναι ένα αναγκαίο κακό, αλλά ουδέν κακό, αμιγές καλού. 
 
Παρέμβαση 10 από τον κ. Πέτρο Πέτρου 
 
Με στεναχωρεί το γεγονός ότι δημιουργήθηκε αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ των 
Καθηγητών και Επιθεωρητών, διότι η πατρίδα μας δεν χρειάζεται αυτές τις 
αντιπαλότητες. Αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει. Έχω εργαστεί στην Ελλάδα, 
όπου έχει καταργηθεί η αξιολόγηση και τώρα την επαναφέρουν. Δεν μπορεί 
ένα σύστημα να μην έχει αξιολόγηση. Να βρεθούν αυτές οι ασφαλιστικές 
δικλείδες, ούτως ώστε να γίνεται προαγωγή του συστήματος. Θα ήθελα να 
ρωτήσω και κάτι άλλο: «Τι σημαίνει θέλω να είμαι ευτυχισμένος εκπαιδευτικός;» 
Στην Αγγλία θέλει να είναι ευτυχισμένος ο καθηγητής, γιατί θα επιδιώξει την 
μονιμότητά του ή τη σύμβασή του, αφού εκεί δεν υπάρχουν μόνιμες θέσεις 
εργασίας, αντιθέτως με εμάς. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους Επιθεωρητές; 
Ποιοι έχουν κοιτάξει τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών στις ενιαίες 
εξετάσεις, για παράδειγμα, όταν πρόκειται να γίνουν προαγωγές; Ποιοι έχουν 
κοιτάξει τα αποτελέσματα που έφερε ένας καθηγητής και, κατά πόσο 
αναλόγως, πήρε την αντίστοιχη βαθμολογία και επιβραβεύτηκε γι’ αυτή την 
προσπάθειά του; 
 
Παρέμβαση 11 από σύνεδρο 
 
Πιστεύω ότι η αξιολόγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας μεταξύ αξιολογητή και 
αξιολογούμενου. Το σύστημά μας χωλαίνει σημαντικά στον τομέα αυτό, διότι 
υπάρχει έλλειψη ανατροφοδότησης προς τον ίδιο το δάσκαλο. Οι δάσκαλοι 
χρειάζονται να ξέρουν αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή αν δεν την κάνουν 
σωστά και πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Απαιτούμε από τον 
εκπαιδευτικό να εξατομικεύσει τη δουλειά του σε σχέση με τους μαθητές του. 
Υπάρχει ο ίδιος χειρισμός του εκπαιδευτικού σε σχέση με τη δική του δουλειά. 
Ο επιθεωρητής πρέπει να προσεγγίσει τον εκπαιδευτικό με αυτό το πνεύμα. 
Πως θα τον βοηθήσει να βελτιωθεί, δίδοντας του την κατάλληλη 
ανατροφοδότηση, για να μπορέσει αυτή η διαπροσωπική επικοινωνία να 
επιτευχθεί; Κάτι άλλο που σχετίζεται με αυτό το σημείο, είναι η αυτονομία του 
δασκάλου και ο επαγγελματισμός του. Πρέπει, μέσα από την αξιολόγηση να 
προστατευτεί η αυτονομία του δασκάλου, αλλά και ο επαγγελματισμός. Αυτά 
τα πλαίσια πρέπει να μελετηθούν και από τις διάφορες πλευρές, ούτως ώστε 
να δοθεί σωστή λύση, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή του ίδιου του 
εκπαιδευτικού στην πορεία της αξιολόγησής του. 
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Κλείσιμο της συζήτησης με σύντομο σχόλιο από τους συζητητές 
 
Ανδρέας Σταύρου 
 
Την αναφορά στον ελεύθερο εκπαιδευτικό, δεν τη βρήκα σε κανένα σύγχρονο 
βιβλίο. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι μιλούσαν για το «ελεύθερον», το «έμψυχον» 
και το «εύδαιμον». (Μπορούμε να διαβάζουμε και άλλα πράγματα εκτός από 
σύγχρονο «management»). Επίσης, για τον ελεύθερο εκπαιδευτικό, ο στόχος 
της παιδείας μας, εκτός και αν τον ξεχάσαμε και είναι μόνο σε επίπεδο 
διακήρυξης, όπως γίνεται πάντοτε, είναι η δημιουργία ελεύθερων και 
δημοκρατικών πολιτών. Και αυτούς τους πολίτες μπορεί να τους δημιουργήσει 
ένας ελεύθερος και δημοκρατικός εκπαιδευτικός. 
 
Συντονιστής: Αν έχω καταλάβει καλά, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «ελεύθερος» 
με την έννοια του «ανεύθυνου». 
 
Ανδρέας Σταύρου 
 
Η ελευθερία είναι συνδεδεμένη με την υπευθυνότητα, όχι με την ανευθυνότητα. 
Όσον αφορά σε επίπεδο παιδαγωγικής τάξης, ήδη επισημάνθηκε από ομιλητές 
το πρωί ότι περισσότερη ελευθερία σημαίνει να μπορεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, 
αντί να έρχονται όλα από πάνω με βάση τη δοσμένη πραγματικότητα στη 
σχολική μονάδα, να κάνει επιλογές και να αναλαμβάνει ευθύνες. Από τις 
απόψεις, γενικά, που έχουν ακουστεί, θεωρώ ότι υπάρχει μια κυρίαρχη 
αντίφαση που δυσκολεύομαι να βρω πως θα την ξεπεράσουμε. Η σύγχρονη 
τάση είναι «αυτονομία στις σχολικές μονάδες». Τούτο σημαίνει αναγνώριση της 
διαφορετικότητας της ιδιαιτερότητας της σχολικής μονάδας, με στόχο να 
επιτευχθεί η ποιότητα ή η αποτελεσματικότητα. Στον αντίποδα είναι η 
ομοιομορφία, η ισοπέδωση όπως έρχεται από το κέντρο, με τις λεγόμενες 
εθνικές εξετάσεις ή τις όποιες συγκρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Ποια είναι η 
προτεραιότητά μας; Η ισοπέδωση με τις συγκρίσεις στα αντικειμενικά κριτήρια 
και σε τι άλλο ψάχνουμε; Ή η αυτονομία με στόχο τη βελτίωση που είναι ο 
κυρίαρχος στόχος ή ζητούμενο στην εποχή μας; 
 
Σοφοκλής Χαραλαμπίδης 
 
Να επαναλάβω ότι, μέσα στα σχέδια αξιολόγησης που επεξεργαζόμαστε, 
περιλαμβάνεται και η αμφίδρομη αξιολόγηση και δεχόμαστε την εισήγηση του 
συνέδρου ότι πρέπει το ίδιο το σχέδιο αξιολόγησης να αξιολογείται συνεχώς. 
Επίσης, εισηγούμαστε τη δημιουργία δευτεροβάθμιου σώματος ελέγχου και 
αξιολόγησης στο οποίο θα μετέχει και αιρετός του κλάδου. Επιπρόσθετα, 
όμως, να πω ότι στο σχέδιο το οποίο εισηγούμαστε, ζητούμε να διασφαλίζεται  
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ο μάχιμος εκπαιδευτικός. Να δοθούν, δηλαδή, τέτοια κίνητρα στον μάχιμο 
«καλό» εκπαιδευτικό που να παραμένει μάχιμος μέσα στην τάξη, άνω στην 
έδρα και ο «καλός» εκπαιδευτικός να μην μετατρέπεται σε διοικητικό. Επίσης, 
τέλος, θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στην Κύπρο όπου ο κανονισμός 
αξιολόγησης έχει σχέση πάντοτε, με τον κανονισμό προαγωγών. Γι’ αυτό, αν 
σκεφτόμαστε αλλαγή του κανονισμού αξιολόγησης, θα πρέπει να σκεφτόμαστε 
τι θα πρέπει να γίνει και με τον κανονισμό προαγωγών. Και μια διαπίστωση , 
κ. Μηνά. Φαίνεται πως όλοι μαθητές, γονείς, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, 
αξιολογούμενοι και αξιολογητές συμφωνούν ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση 
με την α ή τη β μορφή τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του εκπαιδευτικού 
έργου. Συμφωνούμε, επίσης, ότι το σύστημα που ακολουθείται είναι 
πεπαλαιωμένο και χρειάζεται αλλαγή. Όσα χρόνια είμαι εγώ, τουλάχιστον, 
στην εκπαίδευση παρακολουθώ ότι γίνονται συνεχείς προσπάθειες αλλαγής 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Εκεί που πλησιάζει, όμως, να γίνει μια αλλαγή, 
έρχεται κάποιο «διαβολάκι» και παρουσιάζεται οπισθοδρόμηση. Ελπίζω αυτή 
τη φορά να ξεπεραστεί αυτό το «διαβολάκι» και να γίνουν κάποιες αλλαγές. 
 
Ανδρέας Παναγίδης 
 
Εγώ έχω ακούσει με προσοχή αρκετές από τις καταθέσεις που έχουν γίνει από 
τους συνέδρους και τις έχω καταγράψει για να τις συζητήσουμε και ως Κλάδος 
Επιθεωρητών, διαμορφώνοντας ή αναδιαμορφώνοντας τις οποιεσδήποτε 
προτάσεις έχουμε καταθέσει.. Βέβαια, πρέπει να δηλώσω ότι με τις βασικές 
θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων εγώ, ως άτομο, ως παλαιός και νυν 
συνδικαλιστής, αλλά και ο ως εκπρόσωπος του κλάδου, λέω ότι δεν υπάρχει 
ουσιαστική διαφορά και έχουμε υιοθετήσει, στην πράξη, μέσα από το ίδιο 
νομοσχέδιο που προτείνουμε εμείς, την έννοια της αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας, με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουν καταθέσει οι συνδικαλιστές. 
Τις δυνατότητες που αφορούν στον ελεύθερο, στον ευτυχισμένο εκπαιδευτικό 
και στην αυτοαξιολόγηση του συστήματος, να αξιολογείται, δηλαδή, από μόνο 
του και να επισημαίνει αδυναμίες και πράγματα και να βελτιώνεται. Το 
πρόβλημα και η διαφορά μας στην όλη φιλοσοφία είναι ότι εμείς, ταυτόχρονα, 
και πιθανόν να είναι κακό αυτό που εισηγούμαστε, με το ίδιο σύστημα, με το 
ίδιο νομοσχέδιο, θέλουμε ως κράτος, ως πολιτεία, ως κοινωνία, να μετρούμε, 
να αξιολογούμε, να διαπιστώνουμε την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 
διεκπεραιώνουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Και εδώ είναι η διαφωνία μας η 
ουσιαστική με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αλλά, εξακολουθώ να πιστεύω 
στην πρόταση που έχουμε κάνει, να μαζευτούμε, δηλαδή, όλοι οι 
εμπλεκόμενοι, όλοι οι εκπαιδευτικοί εταίροι, και να ξεκινήσουμε από μηδενική 
βάση, καταθέτοντας όλοι τις προτάσεις μας με διάθεση συνδιαλλαγής, για να 
βρούμε, αν είναι δυνατό, το πιο καλό συναινετικό σχέδιο αξιολόγησης και να 
το υιοθετήσουμε. 
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Σάββας Νικολαΐδης 
 
Το Τμήμα Δημοτικής, σίγουρα δέχεται ότι το σύστημα έχει φτάσει, κατ’ αρχήν, 
σε αδιέξοδο και, παράλληλα, ότι είναι μονόπλευρο και ελλιπές, αφού δε 
λαμβάνει υπόψη αρκετές σύγχρονες απόψεις για το θέμα της αξιολόγησης. Γι’ 
αυτό άλλωστε, εδώ και χρόνια έχει εμπλακεί, με την εκπαιδευτική οργάνωση 
των δασκάλων, στη δημιουργία ενός καινούριου συστήματος. Ελπίζουμε ότι 
σύντομα, με το νέο σχέδιο της ΠΟΕΔ, το οποίο άκουσα και έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και αρκετά στοιχεία από το σύστημα το προηγούμενο, γι’ αυτό δε 
βλέπω να υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη θεωρητική αποδοχή του, θα 
καταλήξουμε σ’ ένα καινούριο σύστημα. Το Τμήμα Δημοτικής, σίγουρα 
ενδιαφέρεται, πάνω απ’ όλα για την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήματος, αλλά περισσότερο για τη βελτίωση του συστήματος. 
 
Ανδρέας Σχοινής 
 
Εγώ θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι πολύ 
δεκτικό σε εισηγήσεις για σχέδια αξιολόγησης και η προσπάθειά μας θα 
επικεντρωθεί  στη σύνταξη ενός συναινετικού σχεδίου, γιατί αν δεν είναι 
συναινετικό θα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Πριν κλείσω, όμως, επειδή 
δόθηκε η εντύπωση εδώ ότι υπάρχει κάποια αντιπαράθεση μεταξύ 
επιθεωρητών και εκπαιδευτικών, και το λέω χαμογελώντας, κιόλας, για να 
δημιουργήσω την κατάλληλη ατμόσφαιρα, θα ήθελα να πω ότι είμαστε οι 
τελευταίοι που θα νιώθαμε αντίπαλούς μας τους εκπαιδευτικούς. Τους 
αγαπάμε και τους τιμούμε και ως ανθρώπους και ως εκπαιδευτικούς και ως 
επιστήμονες. Τους θεωρούμε συνεργάτες μας. Αλλά θέλουμε την ίδια 
αντιμετώπιση από αυτούς. 
 
Πέτρος Νικολάου 
 
Επισημαίνω τον αναπτυξιακό και διαμορφωτικό ρόλο της αξιολόγησης, με 
επίκεντρο πάντα τη σχολική μονάδα και με ό,τι τη συναποτελεί: διευθυντή, 
δασκάλους, μαθητές, γονείς. Επισημαίνω, ακόμα, ότι ελευθερία, 
υπευθυνότητα επαγγελματισμός και λογοδότηση, όλες αυτές οι έννοιες, δεν 
είναι αντίθετες. Οι επιθεωρητές αποδέχονται την υπευθυνότητα για το έργο των 
σχολικών μονάδων και αποδέχονται και τη λογοδότηση. Ακόμα, παράλληλα με 
τα εθνικά επίπεδα, κάθε σχολική μονάδα πρέπει να αναπτύξει το δικό της 
σύστημα αξιολόγησης, γιατί το ένα θα συμπληρώνει το άλλο. Η δυναμική των 
δύο συστημάτων θα αλληλοσυμπληρώνει το έργο της αξιολόγησης. Τέλος, 
διαπίστωσή μου είναι ότι χρειαζόμαστε να συγκεντρώσουμε δεδομένα και 
όργανα αξιολόγησης, ούτως ώστε η εργασία που κάνουμε όλοι να έχει τα 
κριτήρια της επιστημονικότητας και της αντικειμενικότητας για να είναι όσο το 
δυνατό καλύτερη. 
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Ηλίας Δημητρίου 
 
Εμείς λέμε ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης θα βελτιωθεί αν και εφόσον 
τολμήσουμε να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές για να προχωρήσουμε μέσα από 
τη λογική των κεκτημένων δικαιωμάτων, κάνοντας, ο καθένας από τη μεριά 
του, τις ανάλογες υπερβάσεις, για να πετύχουμε το όραμα το οποίο έχουμε 
καθορίσει από προηγουμένως: μια δυνατή εκπαίδευση μέσα σε τούτο τον τόπο 
τον σκλαβωμένο. 
 
Ηρακλής Παπανδρέου 
 
Ευχή μας, εμάς των οργανωμένων γονιών, είναι τα ενδιαφερόμενα μέλη, μέσα 
από ένα δημοκρατικό διάλογο που θα έχουν μεταξύ τους, να βρουν το σύστημα 
εκείνο που θα είναι καλό για όλους και για την παιδεία γενικότερα. 
 
Νίκη Ματθαίου 
 
Ήθελα να απαντήσω στο σύνεδρο, που υπέβαλε ερώτηση στις οργανώσεις 
και ή οποία δεν απαντήθηκε: Εάν συμφωνούμε με την εξέταση ενστάσεων από 
τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι υποβάλλουν τις βαθμολογίες; Δε 
συμφωνούμε και γι’ αυτό θεωρούμε το σύστημα εδώ λανθασμένο. Έπρεπε, ο 
σύνεδρος να το θεωρήσει ως δεδομένο, ότι δε συμφωνούμε να υπάρχει αυτή 
η τακτική. Επίσης, ως ελεύθεροι εργαζόμενοι, ως άνθρωποι του πνεύματος, 
θέλουμε να έχουμε ελεύθερο πνεύμα, να μπορούμε να εκφράζουμε τις σκέψεις 
μας και τις απόψεις μας άφοβα, έστω κι αν είναι διαφορετικές από των 
επιθεωρητών μας. Πρέπει να μας σέβονται και να τους σεβόμαστε. 
Οπωσδήποτε δεχόμαστε τις θέσεις τους και θα πρέπει να δέχονται κι αυτοί τις 
διαφορετικές, ίσως, δικές μας απόψεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το άλλο που 
θα ήθελα να πω, αφορά στο ερώτημα αν οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να 
μας αξιολογούν. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση τέτοια ώστε να 
υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία, έκφραση απόψεων για βελτίωση 
οποιουδήποτε προβλήματος. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι αξιολογητές οι 
γονείς ή οι μαθητές. Κάπου αναμένεται να δημιουργηθεί κάποια πελατειακή 
σχέση μετά, και θα έχουμε άλλα προβλήματα: Για παράδειγμα, να μας 
απειλούν οι μαθητές μας ότι, αν δεν τους βάλουμε βαθμό ή αν δεν τους 
κάνουμε κάτι που θέλουν, δε θα μας αξιολογούν σωστά. Επομένως, σ’ αυτό 
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, για το πώς θα δεχτούμε να μας 
αξιολογούν οι μαθητές μας ή οι γονείς ή οποιοσδήποτε άλλος, έξω από τον 
εκπαιδευτικό χώρο. Επαναλαμβάνω ότι δεχόμαστε τη συνεργασία με τους 
μαθητές και με τους γονείς και με όλους τους φορείς που είναι αναμιγμένοι στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα και πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα αυτό το σημείο: ο 
«ευτυχισμένος εκπαιδευτικός» δε σημαίνει ότι είναι «ανεύθυνος», επειδή θα 
είναι ευτυχισμένος. Σημαίνει εκπαιδευτικό ο οποίος θα αισθάνεται 
ευτυχισμένος μέσα στο χώρο όπου εργάζεται και προσφέρει επειδή θα έχει και 
την αναμενόμενη ανταπόκριση, αφού προσφέρει αυτά τα οποία πραγματικά 
είναι αποδεκτά από όλους. 
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Κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου 
από τον Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου 

Δρα Χρήστο Θεοφιλίδη 
 
 
Με βάση όσα ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή σήμερα, αυτή τη στιγμή πρέπει 
να υπάρξει συστηματική αξιολόγηση του Συνεδρίου Αξιολόγησης. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να συνδυάσουμε εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση. Θα 
έπρεπε να είχαμε παρακαλέσει τους καθηγητές Μπουζάκη και Campbell ως 
εξωτεριοκούς αξιολογητές, να έρθουν με κριτήρια αξιολόγησης ενός συνεδρίου 
και να ακούσουμε την άποψη αυτών των αξιολογητών. Θα έπρεπε να υπάρξει 
αξιολόγηση εκ μέρους των μελών του Εκπαιδευτικού Ομίλου για να 
απαντήσουν στα βασικά ερωτήματα: Τι στοχεύαμε με αυτό το συνέδριο; 
Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι διαδικασίες που ακολουθήσαμε; Τι 
έχουμε αποκομίσει από το συνέδριο; 
 
Τέτοια πρόβλεψη δεν έγινε. Περιορίζομαι, λοιπόν, σε μια «αξιολόγηση 
κυπριακού τύπου» για να σχολιάσω το συνέδριό μας από πλευράς 
αποτελεσματικότητας και διαδικασιών. 
 
Ξεκινώ με τα αποτελέσματα και, όπως είπα, θα είμαι πρόχειρος και με 
πρόχειρες σκέψεις. Κάτω από τον τίτλο «Αποτελέσματα του Συνεδρίου» 
εστιάζω την προσοχή μου σε μερικές ιδέες που ακούστηκαν (κάποιοι μπορεί 
να διαφωνούν μαζί μου). Φεύγω, λοιπόν, από αυτό το συνέδριο με τα εξής 
συμπεράσματα: 
 
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την εκπαιδευτική μας πορεία χωρίς 
αξιολόγηση. Πρέπει, να πορευτούμε με αξιολόγηση, γιατί αυτό θα είναι 
προϋπόθεση έλλογης δράσης, είναι μηχανισμός με τον οποίο θα 
αποδεικνύουμε τον εαυτό μας ως άτομα, ως σχολεία, και ως εκπαιδευτικό 
σύστημα. 
 
Η δεύτερη ιδέα που αποκόμισα από το συνέδριο είναι ότι η εγκυρότητα της 
αξιολόγησης στην Κύπρο πάσχει. Δεν έχουμε επιστημονική βάση, επί του 
παρόντος, γι’ αυτό το εγχείρημα. Το ξέρουμε ότι οι αξιολογήσεις των 
εκπαιδευτικών είναι ισοπεδωμένες, ξέρουμε ότι ελάχιστες προσπάθειες 
γίνονται για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και για αξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας. Στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ερωτούμε τους 
υποψήφιους για αυτοαξιολόγηση σχολείου, αλλά καμιά τέτοια αξιολόγηση δε 
γίνεται στην Κύπρο. Προσθέτω, επίσης, ότι η άδικη αξιολόγηση, 
ενδεχομένως, είναι χειρότερη από τη μη αξιολόγηση. Ακούσαμε 
εκπροσώπους διαφόρων φορέων. Είναι διαπιστωμένη η ανάγκη ότι πρέπει να 
ενισχυθείο η εγκυρότητα της αξιολόγησης στο σύστημά μας. 
 
Η τρίτη ιδέα για την οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά διαφωνία είναι ότι η 
δικαίωση της αξιολόγησης βρίσκεται στη δυνατότητα που προσφέρει για 



126 

βελτίωση. Η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός. Το ρήμα «αξιολογώ» - ας με 
διορθώσουν οι φιλόλογοι – έχω την αίσθηση ότι είναι μεταβατικό: «αξιολογώ 
κάτι». Πρέπει, λοιπόν, στόχος να είναι η βελτίωση. 
 
Έχω, επίσης, πάρει το μήνυμα από μερικά σχόλια που έκαναν και οι εισηγητές 
αλλά και σύνεδροι, ότι δεν είναι σοβαρή ενέργεια η άκριτη αντιγραφή ξένων 
συστημάτων. Ήδη ο καθηγητής Campbell έκανε, με εύσχημο τρόπο, κριτική 
του αγγλικού συστήματος. Και ο φίλτατος Σήφης, επίσης, έκανε κριτική του 
ελλαδικού συστήματος. Στη δική μας, λοιπόν, περίπτωση, δεν θα ήταν σωστή 
και ενδεδειγμένη ενέργεια η άκριτη εισαγωγή ενός νέου συστήματος. Είμαστε 
εκπαιδευτικό σύστημα ορισμένου μεγέθους, με σχολικές μονάδες οι οποίες 
έχουν την ιδιοτυπία τους, με εκπαιδευτικούς που εκπαιδεύονται σε διάφορα 
εκπαιδευτικά συστήματα, με δυνατότητα επιμόρφωσης η οποία μπορεί να 
αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, μπορούμε να αναπτύξουμε εκείνο το 
σύστημα που προσιδιάζει στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, στα δικά μας 
προβλήματα. Έχουν ακουστεί βασικές θέσεις για το πώς πρέπει να 
προχωρήσουμε στην ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος. Μιλώντας για ένα 
τέτοιο σύστημα, νομίζω έγινε σαφές από αυτό το συνέδριο, ότι πρέπει να 
μιλήσουμε για μηχανισμούς αξιολόγησης. Δεν μπορεί να είναι μόνο η σημερινή 
ετεροαξιλόγηση με τα προβλήματα που επισημάνθηκαν. Το μήνυμα του 
συνεδρίου είναι ότι πρέπει να υπάρξει συνδυασμός εξωτερικής αξιολόγησης 
και αυτοαξιολόγησης. Πρέπει, ακόμα, να δούμε το θέμα της αυτοαξιολόγησης 
σε συνδυασμό με εθνικά επίπεδα στην εκπαίδευση. Πρέπει, επίσης, να 
ξεκινήσουμε από τη θέση ότι το σχολείο είναι υπεύθυνο για τους μαθητές του. 
Τονίστηκε στην πρωινή συνεδρία η ανάγκη για υπεύθυνο εκπαιδευτικό, για 
υπεύθυνη σχολική μονάδα. 
 
Το σχολείο, λοιπόν, και οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τους μαθητές 
τους. Χρειαζόμαστε ήθος σχολείου, και μάλιστα ενόψει των πολλών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ας μην ξεχνούμε ότι δεν είμαστε 
απομονωμένη λίμνη ως άτομα και ως σχολικές μονάδες. Η σχολική μονάδα 
πρέπει να έχει ήθος που στηρίζεται σε σύμπραξη και αλληλόδραση, σε όραμα 
το οποίο όλοι καταλαβαίνουν και στο οποίο όλοι έχουν το μερίδιό τους και όλοι 
το υπηρετούν. Κατ’ επέκταση, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να έχει 
τη δική του προσωπικότητα. 
 
Τι είναι προτεραιότητα για τον τόπο μας, από πού ξεκινούμε ένα καινούριο 
σύστημα; Υπάρχει σήμερα διαγνωστική αξιολόγηση στα σχολεία μας; Η 
απάντηση είναι «σε σπάνιες περιπτώσεις». Υπάρχει διαμορφωτική 
αξιολόγηση; Η απάντηση είναι «σε ελάχιστο βαθμό». Πως προχωρούμε 
λοιπόν; Ως βάρκα χωρίς προσανατολισμό; Αλλά γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει 
ούριος άνεμος για όποιον δεν έχει προορισμό. Λοιπόν, χρειάζεται 
προσανατολισμός, στόχοι, συναπόφαση για την πορεία, στόχοι τους οποίους 
όλοι αποδεχόμαστε, έλεγχος καθώς προχωρούμε, έλεγχος εσωτερικός και 
εξωτερικός ή αξιολόγηση, αν δεν αρέσει η λέξη «έλεγχος», προσπάθεια να  
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διαπιστώσουμε αν η πορεία μας είναι η ενδεδειγμένη ή όχι. Έχω πει, κατ’ 
επανάληψη, ότι στις εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων τρία δευτερόλεπτα μετά 
εφαρμόζουν διορθωτική πορεία. Τέτοια τακτική δεν έχουμε στο σύστημά μας. 
 
Αλήθεια, τι νόημα έχουν οι συγκριτικές μελέτες με άλλες χώρες; Τι νόημα έχει 
να συγκρίνουμε την Κύπρο με τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όταν δεν ερευνούμε και δεν φέρνουμε στην οθόνη μας το δικό μας 
σύστημα; Θέλουμε να ξέρουμε πως συγκρίνεται η Κύπρος με τη Γερμανία, 
αλλά δεν ξέρει κανένας μας πως συγκρίνονται τα σχολεία της Λευκωσίας μ’ 
εκείνα της Λεμεσού. Και το κυριότερο, πως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σχηματίζουν 
εικόνα των σχολείων τους και πόσο ανταποκρίνονται σ’ αυτό που 
περιγράψαμε σήμερα ως λογοδότηση; 
 
Λοιπόν, αυτά είχα να πω από πλευράς αποτελεσμάτων στην πρόχειρη 
αξιολόγηση που επιχείρησα. Από πλευράς διαδικασιών θα πω ότι είχαμε ένα 
καλό κλίμα εργασιών. Τα μέλη του Ομίλου που συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση του συνεδρίου, εργάστηκαν, όντως με σύμπραξη και 
συμπόρευση. Πρέπει να πω ότι είχαμε μια πραγματικά ενεργό συμμετοχή των 
μελών. Είμαι ευτυχής που ως Πρόεδρος έχω αυτούς τους συνεργάτες. Αυτό 
που είδατε σήμερα δεν είναι δικό μου έργο, είναι έργο αυτών που εργάστηκαν 
γι’ αυτό το συνέδριο. Δική τους ήταν η απόφαση για το θέμα, δική τους ήταν η 
απόφαση για το πώς έπρεπε να προχωρήσουμε, ποιοι θα ήταν οι εισηγητές 
μας σε αυτό το συνέδριο. Δική τους ήταν η άποψη ότι έπρεπε να 
παρουσιαστούμε στο συνέδριο με δεδομένα τα οποία να στηρίζονται σε 
έρευνα, τη διεξαγωγή της οποίας ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας μέλη μας. 
Τους ευχαριστώ από το βήμα και επισήμως: Την Ευρύτερη Οργανωτική 
Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη 
σύμπραξή τους στην επιτυχία αυτού του συνεδρίου. 
 
Εντός λίγων εβδομάδων θα προχωρήσουμε με το ίδιο μοτίβο και θα 
συναποφασίσουμε ποιο θα είναι το πέμπτο συνέδριο του Ομίλου μας. Πολύ 
γρήγορα θα έχετε πληροφορίες ποιο θα είναι ακριβώς το θέμα και μαζί τον 
τόμο των πρακτικών μας. Μεθοδεύσαμε διαδικασίες οι οποίες θα μας 
επιτρέψουν να έχουμε, πολύ γρήγορα τα πρακτικά του συνεδρίου. 
 
Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να κλείσω με ευχαριστίες προς τους εισηγητές 
μας. Νομίζω ότι η επιλογή της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν εύστοχη και θα 
σας παρακαλέσω να ενώσετε μαζί μου τα χειροκροτήματά σας για να 
ευχαριστήσουμε τους εισηγητές… 
 

(χειροκροτήματα) 
 
Παρακαλώ τώρα το μέλος του Συμβουλίου μας κ. Κούλα Αφροδίση να 
εκφράσει και με άλλο τρόπο τις ευχαριστίες μας προς τον Καθηγητή Campbell 
με την παρουσίαση ενός μικρού δώρου: 
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- Professor Campbell, on behalf of the Cyprus Educational 
Association I would like to present a small gift to you as a token of 
our thanks and appreciation for a very enlightening and thought 
provoking talk. This silver plate depicts a replica of a stylized bird 
motif from an amphora vase decorated in free field style from the 
Archaic period, 7th century B.C. 

 
Το ίδιο και στο φίλτατο Σήφη Μπουζάκη, που θα είναι μαζί μας το 
Σαββατοκύριακο, και θα έχει την ευκαιρία να ανανεώσει τους δεσμούς του με 
τα βουνά μας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ενημερώνω ότι ο κ. Μπουζάκης 
υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο, στην περιοχή Τροόδους. 
Πληροφορώ, επίσης, ότι ο Καθηγητής Μπουζάκης θα διδάξει τη Δευτέρα και 
την Τρίτη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Πρόκειται για καταξιωμένο επιστήμονα. 
Νομίζω δε χρειάζονται περισσότερα λόγια για το φίλτατο Σήφη. 
 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το μέλος του Ομίλου μας κ. Μαίρη Κουτσελίνη, για τις 
απόψεις που εξέφρασε το πρωινό και το Λεωνίδα Κυριακίδη. Να μου 
επιτρέψετε ένα σχόλιο αξιολόγησης για το φίλτατο Λεωνίδα. Τον είχα φοιτητή 
κάποτε στην Ακαδημία. Ικανοποιήθηκα σήμερα που τον παρακολουθούσα να 
προβαίνει στην εισήγησή του με αυτοπεποίθηση. Ο Όμιλός μας εκφράζει τις 
ευχαριστίες του και στους δυο με ένα αναμνηστικό δώρο. 
 
Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο, θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν ακόμη αφανή 
ήρωα και καλό μας φίλο, το Γιαννάκη Σοφοκλέους, ο οποίος πάντα μας 
υποδέχεται στο χώρο του καλοπροαίρετα και κάνει την παρουσία μας 
ευχάριστη, με τη σκέψη ότι θα μας έχει εδώ και του χρόνου. 
 

(προσφορά συμβολικού δώρου προς τον κ. Γιαννάκη Σοφοκλέους) 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
8:30 – 9:00 Εγγραφή συνέδρων – Δεξίωση 

 
9:00 – 9:30 Έναρξη συνεδρίου: 

 
Εισαγωγική ομιλία από τον Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου 
Δρα Χρήστο Θεοφιλίδη 
 
Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου από το Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Δρα Πέτρο Καρεκλά 
 
Πρωινές εργασίες: 
 

9:30 – 10:00 Θέμα: Teacher Accountability: Some Reflections on Policy and Practice in 
England 
Ομιλητής: Dr. Campbell, R.J., Professor, Warwick University 
 

10:00 – 10:30 Θέμα: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: ιστορικές διαστάσεις, σύγχρονες 
τάσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 
Ομιλητής: Δρ Σήφης Μπουζάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
 

10:30 – 11:15 Συζήτηση 
Συντονιστές: Αλ. Χριστοφόρου, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπ/σης 
  Δρ. Λ. Κυριακίδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

11:15 – 11:45 Διάλειμμα 
 

11:45 – 12:30 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας σχετικής με το θέμα που 
διεξήγαγε ο ΕΟΚ από 
το Δρα Λεωνίδα Κυριακίδη, Λέκτορα Πανεπιστημίου Κύπρου και 
τη Δρα Μαίρη Κουτσελίνη, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

12:30 – 13:00 Συζήτηση 
 
Απογευματινές εργασίες: 
 

15:00 – 16:45 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΟΕΔΕ και Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης 
και των Ομοσπονδιών Γονέων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
Συντονιστής: Γαβριήλ Μηνάς 
 

16:45 – 17:00 Κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου από τον Πρόεδρο του ΕΟΚ Δρα 
Χρήστο Θεοφιλίδη 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Χρήστος Θεοφιλίδης 
Μαίρη Κουτσελίνη 
Αλέξανδρος Χριστοφόρου 
Γεώργιος Ματσικάρης 
Λεωνίδας Κυριακίδης 
Ελένη Σεμελίδου 
Κούλα Αφροδίση 
Σάββας Παλαίχωρος 
Χριστόφορος Αντωνίου 

 
Β. Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ανδρούλα Ασσιώτου 
Ιωάννης Γιαννάκης 
Χρυστάλλα Ζαννετή 
Ζωή Κανάρη 
Ανδρέας Κασουλίδης 
Αθανασία Κωνσταντίνου 
Δημήτρης Μικελλίδης 
Μαρία Οικονομίδου 
Μαρία Παλαίχωρου 
Κυριάκος Παχουλίδης 
Μαρία Χατζηγεωργίου 

 
Γ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή 
Έλενα Χατζηγιάννη-Γιάγκου 
Έφη Ξερού 
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

Ιερά Μονή Κύκκου 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καθηγητών 

ΟΕΛΜΕΚ 
ΠΟΕΔ 

ΟΛΤΕΚ 
Λαϊκή Τράπεζα 
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