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Κατερίνα Σαραφίδου,  Σχολική Σύµβουλος Προσχολικής Αγωγής

Κωνσταντίνος Μαργαριτόπουλος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. ∆ράµας

Περίληψη

Ο θεσµός του επιθεωρητή αποτέλεσε έναν από τους µακροβιότερους θεσµούς στην
ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης και ο ρόλος του διαµορφώνεται βάσει των εκά-
στοτε πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών συντεταγµένων. Στην παρούσα
έρευνα προσπαθούµε να προσεγγίσουµε, ιστορικά, στοιχεία, όπως η κατάρτιση των
νηπιαγωγών στο πρώτο µισό του εικοστού αιώνα και τα κριτήρια µε τα οποία αξιο-
λογούσαν οι επιθεωρητές την εποχή εκείνη.

Το εγχείρηµά µας στηρίζεται στην καταγραφή, µελέτη, κατηγοριοποίηση των
ιστορικών στοιχείων από πρωτογενή γραπτή πηγή, τις Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικα-
νότητας του ∆ιδακτικού Προσωπικού της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ∆ράµας
(1920-1960) και στη στατιστική ανάλυση όσων ευρηµάτων προέκυψαν από την επε-
ξεργασία τους.

Εισαγωγή

Η εξέλιξη της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα παρουσιάζει πολλά κοινά ση-
µεία µε την εξέλιξη της δηµοτικής  εκπαίδευσης, αλλά και ιδιαιτερότητες. Ως

Η δρ Κατερίνα Σαραφίδου είναι  Σχολική Σύµβουλος 39ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαργαριτόπουλος είναι Σχολικός Σύµβουλος 3ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπαί-
δευσης Νοµού ∆ράµας.
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εκπαίδευση που απευθύνεται σε πολύ µικρά παιδιά, αλλά και ως µη υποχρεω-
τική µέχρι πρότινος, βρίσκεται πάντα στο µεταίχµιο του ενδιαφέροντος. Ο θε-
σµός του επιθεωρητή, επίσης, αποτέλεσε έναν από τους µακροβιότερους
θεσµούς στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης1. Η εκπαιδευτική πολιτική εξα-
κολουθεί να ασκείται από τον ίδιο κρατικό φορέα και κύριοι συντελεστές για
την παραλαβή και εκτέλεση των υπουργικών αποφάσεων, διατάξεων, νόµων, δι-
οικητικών ρυθµίσεων και άλλων, είναι τα εποπτικά όργανα, παλαιότερα οι Επό-
πτες εκπαίδευσης και οι Επιθεωρητές2 και σήµερα οι Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης
και Σχολικοί Σύµβουλοι3. Ο θεσµός του Επιθεωρητή εµφανίστηκε στον νόµο
«περί ∆ηµοτικών σχολείων» του 18344 και η ενεργή παρουσία του ξεπερνάει
σε χρονική διάρκεια τον έναν αιώνα. Ο ρόλος του επιθεωρητή επηρεάζεται από
τις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές συντεταγµένες, οι οποίες τις περισ-
σότερες φορές προσδίδουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην επιτέλεση του
ρόλου, που δεν περιορίζεται στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού θεσµού, αλλά
εκλαµβάνει και πολιτική διάσταση. Στην περίοδο από το 1919-1958 ο ρόλος των
Επιθεωρητών στον συγκεντρωτικό µηχανισµό της εκπαίδευσης  είναι οργανω-
τικός, διοικητικός και εποπτικός5. Η επόµενη µεταβολή σε σχέση µε τον θεσµό
του Επιθεωρητή επιχειρείται κατά τη διάρκεια της δικτατορίας6, όταν αποφα-
σίζεται ότι η διοίκηση και η εποπτεία στην εκπαίδευση θα ασκείται από τον
Υπουργό Παιδείας µε τη συµβολή πέντε επάλληλων αρχών, τον ∆ιευθυντή του
σχολείου, τον Επιθεωρητή, τον Νοµαρχιακό Επιθεωρητή, τον Γενικό Επιθεω-
ρητή και τον Εκπαιδευτικό Σύµβουλο. Οι Επιθεωρητές αναλαµβάνουν να πετύ-
χουν µια φιλοδικτατορική διαπαιδαγώγηση των µαθητών, αστυνοµεύοντας και
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της Επαρχιακής και Νοµαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής, των Επάρχων και των Νοµαρχών και
του Γενικού Επιθεωρητή των δηµοτικών σχολείων. Ο Γενικός Επιθεωρητής είχε τη γενική επο-
πτεία των σχολείων, τα οποία επισκεπτόταν µία φορά τον χρόνο και ασκούσε πειθαρχική εξουσία
στους δασκάλους.
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τική Μεταρρύθµιση, Αθήνα.

6. Ν.∆.651/1970.

14SARAFIDOU:Layout 1  6/22/09  3:04 PM  Page 167



αλλοτριώνοντας το σχολείο7. Το σύστηµα αυτό του πολλαπλού επιθεωρητισµού
θεωρήθηκε καταπιεστικό από µεγάλη µερίδα του εκπαιδευτικού κόσµου8. Έχει
ενδιαφέρον, λοιπόν, να  προσεγγίσει κανείς ιστορικά, στο πλαίσιο µιας έρευνας,
στοιχεία, όπως η κατάρτιση των νηπιαγωγών της εκπαιδευτικής περιφέρειας του
Ν. ∆ράµας στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα και ο τρόπος και τα κριτήρια αξιο-
λόγησης των τότε επιθεωρητών.

Το συγκεκριµένο ερευνητικό υλικό προέρχεται από τους Ατοµικούς Φακέ-
λους, τις Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας του ∆ιδακτικού Προσωπικού της
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ∆ράµας (1920-1960) και εποµένως αναφέρεται στα
εκπαιδευτικά δρώµενα της περιοχής. Το υλικό περιλαµβάνει «ατοµικά στοιχεία
αξιολογούµενου, ουσιαστικά προσόντα, στοιχεία ήθους και χαρακτήρος συµπε-
ριφορά, επιστηµονική κατάρτιση, πνευµατικά προσόντα, ηγετικά προσόντα, υπη-
ρεσιακή ευσυνειδησία…», δείχτες, δηλαδή, αξιολόγησης των αντίστοιχων
Επιθεωρητών της εποχής αυτής. Το εγχείρηµά µας στηρίζεται στην καταγραφή,
µελέτη, κατηγοριοποίηση των ιστορικών  στοιχείων από πρωτογενή γραπτή ιστο-
ρική πηγή, τα αρχεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ∆ράµας και στη στατι-
στική ανάλυση των ευρηµάτων από την επεξεργασία αυτών. Για την ανάδειξη
της ιστορικής γνώσης το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση
των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση των νηπιαγωγών την πε-
ρίοδο αυτή, όπου προβάλλονται σηµαντικά ιστορικο-κοινωνικο-εκπαιδευτικά ζη-
τήµατα. Αναδεικνύονται οι σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στους
φορείς/επιθεωρητές της αξιολόγησης, στους δέκτες/εκπαιδευτικούς και στο µέσο
που πραγµατώνεται η ίδια η αξιολόγηση ως διαδικασία. Μέσα από την έρευνα
προσπαθούµε να διακρίνουµε πόσο εισέρχεται η αξιολόγηση σε θέµατα καθη-
µερινότητας της εργασίας και στην αντικειµενοποίηση των αξιολογούµενων κι
αν η αξιολόγηση υποτάσσεται σε συγκεκριµένα πρότυπα.

Ιστορικο-κοινωνικά δεδοµένα

Αρκετά νωρίς σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 1895 µε τον νόµο ΒΤΜΘ9

αναγνωρίζονται τα νηπιαγωγεία ως µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθο-
ρίζονται τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού και προσδιορίζεται η ηλικία των
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7. Φ. Τουλουπής, (1985), Για τη δηµοκρατία στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση. Άρθρα και µελετήµατα δη-
µοκρατικής παιδείας, Σµυρνιωτάκης, Αθήνα,  σ. 50.

8. Α. Καραφύλλης, (2002), Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Α/βάθµιας εκπαίδευσης στην περίοδο
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9. Άρθρο 1 έως 3.
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µικρών παιδιών που θα φοιτούν σ’ αυτά. ∆εν ιδρύονται όµως νηπιαγωγεία10.  Το ∆ι-
δασκαλείο Νηπιαγωγών λειτουργεί από το τέλος του 19ου αι. (1897) και  αναγνω-
ρίζεται από το κράτος το 1904 µε βασιλικό διάταγµα. Μέχρι το 1908 αναπτύσσεται
σε διτάξιο, ενώ από το επόµενο έτος προστίθεται άλλη µία τάξη. Το 1914 το κρά-
τος αναλαµβάνει την ίδρυση και τη λειτουργία δηµόσιων νηπιαγωγείων και διδα-
σκαλείων νηπιαγωγών µε δύο τάξεις. Το 1929 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν επτά
(7) ∆ιδασκαλεία νηπιαγωγών. Το 192911 τα ∆ιδασκαλεία νηπιαγωγών αναµορφώ-
θηκαν και περιλάµβαναν τέσσερις τάξεις. Ως το 1940 λειτούργησαν έξι (6). Μετά
το 1942 δηµιουργήθηκαν τα πρώτα τµήµατα νηπιαγωγών µονοετούς φοίτησης στις
Παιδαγωγικές Ακαδηµίες12.

Αναφορικά µε την εποπτεία των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών, αυτή είναι
κοινή µε της δηµοτικής εκπαίδευσης και καθορίζεται από την εκπαιδευτική νοµο-
θεσία της δηµοτικής εκπαίδευσης. Θεσµικά διαχωρίζεται µόλις το 1959, όταν ορί-
ζονται δύο θέσεις επιθεωρητριών νηπιαγωγείων (από τις 151 δηµοτικής)13. 

Ο θεσµός των νηπιαγωγείων υιοθετήθηκε νωρίτερα στον εξωελλαδικό χώρο
των ελληνικών κοινοτήτων απ’ ό,τι στον ελλαδικό κι αυτό γιατί κυρίως εξυπηρε-
τούσε εθνικές ανάγκες, όπως η διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας σε περιοχές µε
µικτό πληθυσµό14. Το δίχτυο των νηπιαγωγείων στις δεκαετίες 1940, 1950, 1960,
είναι  άνισα κατανεµηµένο στην ελληνική επικράτεια. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών
λειτουργεί στη Μακεδονία και κατόπιν στην Ήπειρο. Το 1932-33 τα νηπιαγωγεία
και τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά καλύπτουν τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθ-
µού των παιδιών της χώρας. Μέχρι το 1940 ο αριθµός των νηπιαγωγείων διπλα-
σιάστηκε σε όλη την Ελλάδα, ενώ κατά την περίοδο της κατοχής ο θεσµός επλήγη
περισσότερο από τις άλλες βαθµίδες15. Μεταπολεµικά ο αριθµός των νηπιαγω-
γείων και των παιδιών παρουσιάζει µια σταθερή αύξηση και ισόρροπη κατανοµή
σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας16. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο ελληνισµός των Σερρών, της Καβάλας και της
∆ράµας παρουσίαζε σπουδαιότατη εκπαιδευτική δράση. Την ίδια εποχή λει-
τουργούν στην περιοχή του Ν. ∆ράµας νηπιαγωγεία στη ∆ράµα, στη Χωριστή,
στο ∆οξάτο και στο Κ. Νευροκόπι, όπου παρατηρείται, σύµφωνα µε τους µελε-
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βιβλιογραφία.

11. Ν. 4346/1929.
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τητές, αξιόλογη εκπαιδευτική ανάπτυξη17. Τα ελληνικά σχολεία της ∆ράµας χρο-
νολογούνται από πολύ παλαιότερα, από το 184018. Η είσοδος του 20ού αι. ήταν
για τη ∆ράµα και την περιοχή της η χαραυγή µιας έντονης πνευµατικής αναγέν-
νησης..19, στην οποία συνέβαλαν ο µητροπολίτης ∆ράµας Χρυσόστοµος, το µε-
γάλο ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής για παιδεία, αλλά και οι
φιλοπροοδευτικοί σύλλογοι και αδελφότητες στον Ν. ∆ράµας20. Από το 1919 και
µετά συναντούµε µεγάλο αριθµό νηπιαγωγείων σε πολλά χωριά της περιοχής,
περίπου  τριάντα επτά (37).

∆είγµα: Aτοµικοί Φάκελοι

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 27 Aτοµικοί Φάκελοι νηπιαγωγών που βρέ-
θηκαν στα αρχεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ∆ράµας κατά την περίοδο
1919-1958. Από αυτούς 24 περιείχαν τα «ατοµικά βιβλιάρια δηµοδιδασκαλίσ-
σης», όπως ονοµάζονταν, ενώ 3 ατοµικοί φάκελοι βρέθηκαν χωρίς ατοµικά βι-
βλιάρια.

Κάθε ατοµικός φάκελος περιείχε 7 υποφακέλους µε τα εξής στοιχεία:

α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α' Προσόντα - πτυχία

β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β' Αστική - οικογενειακή κ.τ.λ. κατάστασις

γ) YΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ' Υπαλληλική σταδιοδροµία 
(διορισµοί - µεταθέσεις - αποσπάσεις - 
προαγωγές - επιδόµατα)

δ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆' Ηθικαί αµοιβαί - ποιναί - νοµιµοφροσύνη

ε) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Ε' Υπηρεσιακή ικανότης

στ) YΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤ' Άδειαι - νοσηλεία

ζ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Ζ' ∆ιάφορα

Το ατοµικό βιβλιάριο δηµοδιδασκαλίσσης συµπεριλάµβανε στις 30 σελίδες του,
περιληπτικά, όλα τα ανωτέρω. Στο εξώφυλλο σηµειώνονται τα στοιχεία της νη-
πιαγωγού (επώνυµο - όνοµα - όνοµα πατρός) µε τον αύξοντα αριθµό του ατοµικού
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17. Κ. Α. Βακαλόπουλος, (1990), Ιστορία του Βορείου Ελληνισµού, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη: Κυ-
ριακίδη,  σ. 354-361.

18. Ευ. Κ. Γ. Καρσανίδης (1996), Η Παιδεία στο Ν. ∆ράµας (1840-1913), Πρακτικά Συνεδρίου, Η
∆ράµα και η Περιοχή της, ∆ράµα, σ. 237.

19. Ό.π., σ. 238, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
20. Ό.π., σ. 237-247.
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βιβλιαρίου στο επάνω αριστερό µέρος. Μετά το «ευρετήριον» έχουµε αναλυτικά τα
ατοµικά τους στοιχεία, στα οποία εκτός από το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός
και το έτος γεννήσεως, σηµειώνονται, επίσης, ο τόπος γέννησης, ο τόπος εγγρα-
φής και η «οικογενειακή κατάστασις». Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει η φω-
τογραφία της νηπιαγωγού, θεωρηµένη από τον εκάστοτε Επιθεωρητή. Στη
συνέχεια σηµειώνονται τα προσόντα σπουδών και οι συγγραφικές εργασίες και
έπονται η «βαθµολογική εξέλιξις» και η προϋπηρεσία στην Ελλάδα ή σε ελληνικά
σχολεία της αλλοδαπής.

Στις σελίδες αυτές αναφέρεται το όνοµα και η ιδιότητα του διενεργήσαντος την
επιθεώρηση, η ηµεροµηνία, η περίληψη της εκθέσεως και η υπογραφή του ελέγ-
ξαντος. Η περίληψη της εκθέσεως είναι το συµπέρασµα που βρίσκεται στην ανα-
λυτική έκθεση του εκάστοτε Επιθεωρητή ή εκπαιδευτικού στον πέµπτο υποφάκελο
του ατοµικού φακέλου (από το 1950 και εξής). Είναι, συνήθως, µονοσέλιδη ή δι-
σέλιδη και ξεκινά ως εξής: Στο πρώτο φύλλο και πάνω αριστερά σηµειώνεται το
σχολικό έτος και το ονοµατεπώνυµο του επιθεωρητή. Έπονται τα ατοµικά στοι-
χεία της εκπαιδευτικού, όπου εκτός των άλλων αναφέρονται ο χρόνος προϋπηρε-
σίας, ο βαθµός της εκπαιδευτικού και η ηµεροµηνία επιθεωρήσεως.

Ακολουθούν τα θεµελιώδη καθήκοντα, όπου αναφέρεται, αν είναι νοµιµό-
φρων και νοµοταγής η εκπαιδευτικός και στη συνέχεια καταγράφονται στα ει-
δικά  καθήκοντα  η  πορεία  της  διδασκαλίας,  η  πρόοδος  των  µαθητών  και  η
εσωσχολική - εξωσχολική δράση της. Μετά αναφέρονται οι αµοιβές και ποινές
και ύστερα ακολουθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εκπαιδευτικού σχε-
τικά µε την υγεία, συµπεριφορά και µόρφωση. Η έκθεση τελειώνει µε το συµ-
πέρασµα, όπου αναφέρονται τα ουσιαστικά προσόντα της εκπαιδευτικού,
κωδικοποιηµένη σε έξι τοµείς ελέγχου: α) Επιστηµονική κατάρτιση. β) Παιδα-
γωγική κατάρτιση και διδακτική ικανότητα. γ) ∆ιοικητική δεξιότητα, ηγετικά
προσόντα. δ) Υπηρεσιακή ευσυνειδησία. ε) Στοιχεία ήθους, κοινωνική παρά-
σταση, συµπεριφορά. στ) ∆ραστηριότητα. Οι τοµείς ελέγχου του Επιθεωρητή
αξιολογούνται περιγραφικά και η αξιολόγηση στηρίζεται στην κλίµακα εξαίρε-
τος, λίαν καλός, καλός, µέτριος ...., η οποία κωδικοποιείται αριθµητικά, κατά
τοµέα ελέγχου.

Κατά την επεξεργασία των στοιχείων, δώσαµε αριθµητικές τιµές στους πα-
ραπάνω χαρακτηρισµούς, ποσοτικοποιώντας τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά
(υπόµνηµα 1). Στη συνέχεια αναζητήσαµε τις Μέσες Τιµές και τις αποκλίσεις
των αξιολογήσεων της κάθε νηπιαγωγού και στους έξι τοµείς ελέγχου, αλλά και
τις µέσες τιµές και αποκλίσεις των αξιολογήσεων του κάθε Επιθεωρητή αντί-
στοιχα. 
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Για την εξασφάλιση εγκυρότερων αποτελεσµάτων εστιάσαµε την προσοχή µας στις
βαθµολογίες των Επιθεωρητών που είχαν πάνω από 5 αξιολογήσεις. Ενώ αποµο-
νώσαµε και µελετήσαµε τις αξιολογήσεις τριών Επιθεωρητών µε βάση τον βαθµό
επιείκειας και αυστηρότητας (επιεική, µέτρια επιεική, αυστηρό). Τέλος, αντιπα-
ραθέσαµε τις αξιολογήσεις - βαθµολογίες των Επιθεωρητών µε τις αντίστοιχες εκ-
θέσεις τους. 

Οι (27) νηπιαγωγοί που υπηρέτησαν  στον Νοµό ∆ράµας (1919-1958)

Οι περισσότερες νηπιαγωγοί που υπηρέτησαν στη ∆ράµα την υπό εξέταση περίοδο,
είναι ορφανές και αγροτικής, κυρίως, καταγωγής, ενώ για πολλές νηπιαγωγούς
αγνοούνται τα στοιχεία, όπως φαίνεται (πίνακας 1).

Πίνακας 1  Προέλευση

Επάγγελµα Αγρότες Μικροπωλητές Έµποροι Ορφανές Χωρίς
Πατέρα Στοιχεία

4 8 4 2 8 5

Το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών κατάγεται από τις Σέρρες ή είναι προ-
σφυγικής καταγωγής, µόνο δύο (2) είναι από τη ∆ράµα και το υπόλοιπο από τη
Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα νησιά (πίνακας 2). 

Πίνακας 2   Καταγωγή

Καταγωγή ∆ράµα Σέρρες Ηλεία Αχαΐα Αττική Ρέθυµνο Ζάκυνθο Μελένικο Πρόσφυγες

Νηπ/γοί 2 12 1 1 1 1 1 2 6

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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Οι περισσότερες νηπιαγωγοί είναι γεννηµένες στη χρονική περίοδο από το 1901-
1920 ( πίνακας 3).

Πίνακας 3   Ηλικία

∆εκαετία <1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 
Γέννησης

Νηπιαγωγοί 1 13 7 2 3 1

Αναφορικά µε την εκπαίδευσή τους, οι περισσότερες νηπιαγωγοί έχουν αποφοι-
τήσει από το ∆ιδασκαλείο Σερρών και το ∆ιδασκαλείο Καλλιθέας και λιγότερες
από τα ∆ιδασκαλεία Έδεσσας, Θεσσαλονίκης και Αδριανούπολης (πίνακας 4).

Πίνακας 4   Σπουδές

∆ιδασκαλεία Σερρών Καλλιθέας Έδεσσας Θεσσαλονίκης Αδριανούπολης

Νηπιαγωγοί 16 5 3 2 1

Βαθµολογητές

Από τη µελέτη των ατοµικών βιβλιαρίων των νηπιαγωγών της υπό έρευνας περιό-
δου, προέκυψαν είκοσι (20) βαθµολογητές που ασκούσαν  το έργο της αξιολόγη-
σης. Από αυτούς δεκαπέντε (15) κατέχουν τον βαθµόν του Επιθεωρητή και πέντε
(5) είναι αναπληρωτές επιθεωρητών. Ο αριθµός των εκθέσεων κάθε Επιθεωρητή
ή αναπληρωτή κυµαίνεται από µία µέχρι δεκατέσσερις (1-14). 

Ευρήµατα

1) Η έρευνα ανέδειξε τη θετικότερη αξιολόγηση των αρχαιότερων εκπαιδευ-
τικών.

2) Οι εκθέσεις περιέχουν αξιολογήσεις από το «αδιάφορος» ως το «λίαν
καλώς».

3) Η µέση τιµή της αξιολόγησης είναι λίγο κάτω από το «επαρκής».
4) Η χειρότερη µέση αξιολόγηση (3,69) δίδεται στη διοικητική ικανότητα και

κοινωνική εµφάνιση και η καλύτερη (4,13) δίδεται στη δράση. Ανά νηπια-
γωγό υπάρχουν από 0 ως 44 εκθέσεις.

5) Η µέση τιµή διακύµανσης είναι 1,72, όχι ιδιαίτερα µεγάλη, που σηµαίνει
ότι η αξιολόγηση δεν είναι ακριβής, αλλά τυποποιηµένη.

Εκθέσεις «Υπηρεσιακής Ικανότητος» των Νηπιαγωγών Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ∆ράµας (1920-1960)
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6) Οι χαρακτηρισµοί έχουν κυρίως θετική χροιά.
7) Οι αξιολογήσεις είναι πλήρεις χαρακτηρισµών, χωρίς τεκµήρια, χωρίς πα-

ραδείγµατα και λοιπές εξηγήσεις.
8) Οι αξιολογητές - επιθεωρητές δε φαίνεται να έχουν αρνητική προκατάληψη.
9) Υπάρχουν γενικοί χαρακτηρισµοί (π.χ. γενική µόρφωση, αξιοπρεπής) που

δεν µπορούµε  να εκτιµήσουµε από πού τη διακρίνουν.
10) Γενικά δίνει την αίσθηση µιας διαδικασίας  ανεπαρκούς.

Από τους 20 βαθµολογητές, µόνο οι 8 έχουν πάνω από 6 αξιολογήσεις και οι υπό-
λοιποι 12 από 1-5. Η βαθµολογία διαφοροποιείται από εξεταστή σε εξεταστή  και
κυµαίνεται από 5 η υψηλότερη µέχρι 3,35 η χαµηλότερη, µε πολύ µικρή διακύµανση.
Υπάρχουν δύο οµάδες βαθµολογητών, στη µία παρατηρείται χαµηλή διακύµανση
στη βαθµολογία (0-1) και υψηλή διακύµανση (2-4). Στην πρώτη περίπτωση παρα-
τηρείται ένα είδος επιείκειας ή δε γίνεται αξιολόγηση ή δεν έχουν οι αξιολογητές
την επιστηµονική κατάρτιση.

Στη µεταπολεµική περίοδο, οι εκθέσεις των Επιθεωρητών αποτελούν τον
κύριο παράγοντα που ρυθµίζει την υπαλληλική σταδιοδροµία των εκπαιδευτι-
κών. Η κατηγοριοποίηση των δασκάλων που επιτρέπει σε πολύ νεότερους να
προάγονται νωρίτερα από παλαιότερους στην υπηρεσία συναδέλφους τους21, γί-
νεται µε βάση αποκλειστικά την έκθεση ουσιαστικών προσόντων, καθώς και µε
βάση τις ποινές που επιβάλλουν και τις αµοιβές που απονέµει ο Επιθεωρητής22.

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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21. Θεοδώρου, Ι. (1968), Αι ηθικαί αµοιβαί των διδασκάλων και τα κριτήρια των επιθεωρητών εις τας
εκάστοτε συντάξεις των εκθέσεων, Το Σχολείο και το Σπίτι, 12.

22. Ν.∆. 3379/1955 «Περί του προσωπικού της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» (Ε.τ.Κ. αρ. 260, 20/9/1955,
τ. Α’) Σύµφωνα µε τον Νόµο αυτό, καθορίστηκαν οι βαθµοί των δασκάλων από τον 8ο έως τον
3ο. Η προαγωγή µέχρι τον 6ο γινόταν ανά διετία µε εισήγηση του επιθεωρητή προς το Περιφε-
ρειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως. Για την προαγωγή στον 5ο βαθµό
χρειαζόταν τριετής υπηρεσία αλλά ο επιθεωρητής συνέτασσε τρεις πίνακες µε τους: α) κατ’ εκλο-
γήν, β) κατ’ αρχαιότητα και γ) µη προακτέους δασκάλους. Οι θέσεις του 5ου βαθµού που ήταν πε-
ριορισµένες καλύπτονταν µε αναλογία 2:1 (κατ’ εκλογήν και κατ’ αρχαιότητα αντίστοιχα). Για
την προαγωγή στον 4ο βαθµό συντάσσονταν τέσσερις πίνακες: α) κατ’ απόλυτον εκλογήν, β)  κατ’
εκλογήν, γ) κατ’ αρχαιότητα και δ) µη προακτέοι. Η προαγωγή στον πιο περιορισµένο αριθµό
θέσεων του 4ου βαθµού γινόταν µε αναλογία 3:2:1 (κατ’ απόλυτον εκλογήν, κατ’ εκλογήν και κατ’
αρχαιότητα αντίστοιχα). Τέλος, η προαγωγή στις (ακόµη πιο περιορισµένου αριθµού) θέσεις
του 3ου βαθµού γινόταν µόνο µε απόλυτη εκλογή από το Κ.Υ.Σ.Σ.Ε., στο οποίο υποβάλλονταν οι
φάκελοι µε τις εκθέσεις και όλα τα στοιχεία του 10% των δασκάλων κάθε περιφέρειας, οι οποίοι
εκτός από τα απαιτούµενα έτη υπηρεσίας είχαν τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα (καλύτε-
ρες εκθέσεις). Βλ. Β.∆. 380/12/6/1958, «Περί συστάσεως και συνθέσεως Υπηρεσιακών Συµβουλίων
και τρόπου διενεργείας προαγωγών και µεταθέσεων του προσωπικού της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύ-
σεως και της επ’ αυτού ασκουµένης πειθαρχικής δικαιοδοσίας τε και διαδικασίας», (Ε.τ.Κ. αρ. 95,
25/6/1958, τ. Α’). Η προαγωγή από τον 8ο µέχρι τον 6ο γίνεται µόνο µε βάση τα έτη υπηρεσίας, η
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Αν λάβουµε υπόψη ότι: α) ένα µικρό ποσοστό δασκάλων φτάνει στους ανώτε-
ρους βαθµούς, β) η προαγωγή στους βαθµούς αυτούς γίνεται µε κριτήρια κυ-
ρίως τη βαθµολογία που περιέχεται στις εκθέσεις των Επιθεωρητών και γ) η
προαγωγή σε ανώτερο βαθµό έχει σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις αποδοχές,
αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία της ατοµικής αξιολόγησης των δασκάλων και τις
επιπτώσεις της σύνταξης εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων στην υπηρεσιακή
και την προσωπική ζωή τους23.

Παρατηρήσεις

Η επιλογή του ενός ή του άλλου όρου, αξιολόγηση, έκθεση απολογισµού, παρα-
κολούθηση, ανάλυση, µέτρηση αποκλίσεων, έλεγχος, λογιστικός απολογισµός, συ-
νεπάγεται και διαφορετική πρακτική. Η εξέταση των πρακτικών αναδεικνύει µια
θεµελιώδη διαφορά ανάµεσα στον έλεγχο και στην αξιολόγηση. Ελέγχω σηµαίνει
επαληθεύω, εάν ο στόχος που είχε τεθεί επιτεύχθηκε ή µετρώ την απόκλιση µε-
ταξύ αποτελέσµατος και αρχικού µοντέλου. Ενώ αξιολογώ σηµαίνει, επίσης, επα-
ληθεύω, εάν οι στόχοι που είχαν τεθεί, επιτεύχθηκαν, αλλά επιπλέον σηµαίνει
διατυπώνω µία κρίση ως προς τα αποτελέσµατα που συγκέντρωσα και επιχειρώ
να τους προσδώσω νόηµα εξηγώντας τα όσα συνέβησαν24.  Κάθε αξιολόγηση προ-
ϋποθέτει την εφαρµογή διαδικασιών που στοχεύουν στη συλλογή δεδοµένων, την
ταξινόµηση, τη µέτρηση, την ανάλυσή τους, ώστε να καταλήξουµε σε κάποιες µη αυ-
θαίρετες κρίσεις. Οι κρίσεις αυτές, αν και αξιολογικές, θα τεκµηριωθούν. Θα στη-
ριχθούν στο υλικό που προέρχεται από ανάλυση. Θα φωτιστούν από την
επιστηµονική διερεύνηση25. Με αυτήν την έννοια είναι απαραίτητες η συγκρότηση
ενός πλέγµατος αξιολόγησης, ενός πλαισίου, η επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης, η
συγκρότηση µεθόδου αξιολόγησης, η διατύπωση κρίσεων και τέλος η διατύπωση
προτάσεων26.
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προαγωγή στον 5ο βαθµό γίνεται κατ’ εκλογή και κατ’ αρχαιότητα, η προαγωγή στον 4ο γίνεται
µε ενιαίο πίνακα προαγοµένων κατ’ εκλογή ή κατ’ αρχαιότητα, ενώ η  προαγωγή  στους 3ο και
2ο βαθµούς γίνεται µόνο κατ’ εκλογή, δηλαδή µόνο µε βάση τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόν-
των που συντάσσουν οι επιθεωρητές. Β.∆. 857/31/10/1965, «Περί του τρόπου προαγωγής ∆ηµο-
διδασκάλων και Νηπιαγωγών», (Ε.τ.Κ. αρ. 2045,  12/11/1965, τ. Α’).

23. Για τον λόγο αυτό ήδη από το 1953 η ∆.Ο.Ε. ζητούσε στους πίνακες των κατ’ απόλυτον εκλογήν
να µην περιλαµβάνεται παρά µόνο το 10% και στους πίνακες των κατ’ εκλογήν το 40% των δι-
καιουµένων προαγωγής. Βλ. ∆.Ο.Ε. (1954) Πρακτικά ΚΕ Γενικής Συνελεύσεως, 6 – 13 Ιουλίου
1953, Αθήναι.

24. P. Demunter, (2001), Η αξιολόγηση, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, Αξιολόγηση εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων και σχολείου, Μεταίχµιο, σ. 27-8.

25. Ο.π., σ. 29.
26. Ό.π, σ. 34.
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Με βάση τα ευρήµατα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα διαπιστώνουµε
ότι οι αξιολογήσεις των Επιθεωρητών βρίθουν χαρακτηρισµών αλλά χωρίς τα
αντίστοιχα τεκµήρια. 
∆εν αισθάνονται µάλιστα την ανάγκη να τους αιτιολογήσουν και εποµένως θα
µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι οι χαρακτηρισµοί αυτοί είναι αυθαίρετοι.
Ελέγχεται η ιδιωτική ζωή και οι πολιτικές πεποιθήσεις.
Πρόκειται για µια διαδικασία που δε στηρίζεται στη συλλογή στοιχείων και δε-
δοµένων µε υψηλή λεπτοµέρεια σε σχέση µε τους στόχους του Αναλυτικού Προ-
γράµµατος, τις µεθόδους διδασκαλίας, την υλικοτεχνική υποδοµή, τον
διοικητικό έλεγχο αλλά για µια διαδικασία περισσότερο τυπική µε πολλές πα-
ραλείψεις. 

Μια διαδικασία,  κατά τη γνώµη µας, µη διαβλητή θα έπρεπε να δίνει έµφαση
στην επιµελή καταγραφή στοιχείων διδακτικής, παιδαγωγικής, διοικητικής, ορ-
γανωτικής ικανότητας µέσα από συγκεκριµένες στιγµές της επιθεώρησης που
θα καταγράφονταν επιµελώς. Βέβαια, στην περίοδο µετά το 1960,  παρατηρεί-
ται βελτίωση στο σύστηµα, υπάρχουν πλέον εκθέσεις µε πιο εκτενείς περιγρα-
φές που αποφεύγουν τους χαρακτηρισµούς και εστιάζουν στο έργο, αλλά πάλι
υπάρχουν ασάφειες και ελλείψεις. Η διαδικασία αυτή ανακόπτεται και παρα-
τηρείται παλινδρόµηση, κατά την περίοδο της δικτατορίας, όταν οι Επιθεωρη-
τές συµπληρώνουν την έντυπη Έκθεσιν Υπηρεσιακής Ικανότητος, για να
καταργηθεί, τέλος, στις µέρες µας. 
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Παράρτηµα

Υλικό από το Αρχείο27 Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ∆ράµας

Εικόνα 1  Περίληψη Αξιολόγησης από Ατοµικό Βιβλιάριο (1943-1952)

27. Τα ονόµατα των νηπιαγωγών και των επιθεωρητών της εποχής που ερευνούµε θα είχαν βέβαια
ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά για λόγους δεοντολογίας δεν µπορούν να ανακοινωθούν.
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Εικόνα 2  Αναλυτική αξιολόγηση (1955)
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