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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου για την
αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού που ισχύει στην Ελλάδα καθώς και των
νέων τάσεων που επικρατούν στον ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο. Η µετάβαση από το
παραδοσιακό µοντέλο αξιολόγησης στη συλλογική εσωτερική αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού αποτελεί σηµαντική συνιστώσα της αποτελεσµατικότητας του εκπαι-
δευτικού έργου που συντελείται στη σχολική µονάδα. Στο πλαίσιο αυτού του
µοντέλου αξιολόγησης, προτείνεται η υιοθέτηση της αυτοαξιολόγησης του εκπαι-
δευτικού που προάγει τον κριτικό αυτοστοχασµό του, µέσω του ατοµικού φακέλου,
και της ετεροαξιολόγησής του από τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς και τον
Σχολικό Σύµβουλο, που δρα ως Μέντορας στην εξέλιξή του ως σκεπτόµενου επαγ-
γελµατία. 
Λέξεις-κλειδιά: Έργο του εκπαιδευτικού, συλλογική εσωτερική αξιολόγηση, αυτο-
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του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού και, επίσης, σε
συγκεκριµένες ενέργειες ή δραστηριότητές του, ενταγµένες σε χωροχρονικά
πλαίσια και συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας και δράσης (Αθανασίου, 1993).
Επιπρόσθετα, ο Πασιαρδής (1994) τονίζει ότι η αξιολόγηση του έργου του εκ-
παιδευτικού συνιστά µία διαδικασία µέσα από την οποία η εκπαιδευτική ηγε-
σία ενός σχολικού συστήµατος ή µιας σχολικής µονάδας συγκεντρώνει
πληροφορίες αναφορικά µε τη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό ειδικότερα,
όπως και για όλο το µαθησιακό περιβάλλον της σχολικής µονάδας γενικότερα,
µε σκοπό τη βελτίωσή τους. Ο Παπασταµάτης (2001), µάλιστα, επισηµαίνει ότι
η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται στην αποτίµηση
της ποιότητας της διδασκαλίας όπως αυτή εκφράζεται από τα αποτελέσµατα
µάθησης των µαθητών, αλλά αναφέρεται στο ευρύτερο περιεχόµενο της εκ-
παιδευτικής προσπάθειας (στάσεις, αξίες, πρότυπα, συµπεριφορές). Επίσης,
ο Mialaret (2006) προσεγγίζει την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών ως
µία αξιολογική κρίση µε βάση συγκεκριµένα και ακριβή κριτήρια, θεωρώντας
ως επίκεντρο την παιδαγωγική σχέση, την εκπαιδευτική πράξη και τη συλλο-
γική εν γένει δραστηριότητα του εκπαιδευτικού, άποψη που συµµερίζονται,
επίσης, οι Μαυρογιώργος (1992) και Κασσωτάκης (2003). 

Από τις παραπάνω απόπειρες εννοιολογικών αποσαφηνίσεων προκύπτει ότι
η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού έχει συστηµικό χαρακτήρα, εφόσον
έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου, όπου
θεµελιώδη σηµασία καταλαµβάνουν τόσο η παιδαγωγική σχέση που αναπτύσ-
σουν οι εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους όσο και τα κριτήρια που διαµορφώ-
νονται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Υπό το πρίσµα αυτό η
αξιολόγηση συνιστά µια συνεχή διαδικασία ενίσχυσης, ανατροφοδότησης και
βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της προσωπικής και επαγ-
γελµατικής ανάπτυξης του ίδιου του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διά βίου µά-
θησης (Ingvarson, 2001).

Οι σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις, αλλά και οι πρακτικές που σχετίζονται
µε την αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού στις χώρες της Ε.Ε. το συνδέουν
άµεσα µε το συνολικό εκπαιδευτικό έργο και µάλιστα αυτό που συντελείται εντός
της σχολικής µονάδας. Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού αποτελεί µια
από τις σηµαντικότερες παραµέτρους της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης
εκπαίδευσης. Εποµένως, οποιαδήποτε βελτίωση στις υπόλοιπες παραµέτρους του
εκπαιδευτικού έργου αδυνατεί να συµβάλει αποφασιστικά στην αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού συστήµατος, αν οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που αποτελούν τα εχέγγυα τόσο για την ανατροφοδότηση και βελ-
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τίωση του διδακτικού τους έργου όσο και για την προσωπική τους ανάπτυξη και
την επαγγελµατική τους εξέλιξη.

Το θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζεται η αξιολόγηση
του έργου του εκπαιδευτικού µέσα από τα επίσηµα θεσµικά κείµενα που έχουν δη-
µοσιευθεί µέχρι σήµερα στην Ελλάδα. 

Μέχρι το 1981 ίσχυσε ο επιθεωρητισµός. Σε αυτό το πλαίσιο οι παιδαγωγικές
και οι διοικητικές αρµοδιότητες ανατίθεντο στο ίδιο πρόσωπο, το οποίο λειτουρ-
γούσε ως βασικός µοχλός ενός ελεγκτικού µηχανισµού, που είχε ως στόχο τον αυ-
στηρό έλεγχο στην επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, που συχνά
προεκτεινόταν στην ιδιωτική τους ζωή.

Με τον Ν. 1304/82 καθιερώνεται ο Θεσµός του Σχολικού Συµβούλου. Ο Σχολι-
κός Σύµβουλος επιφορτίζεται µε την επιστηµονική-παιδαγωγική καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών, ενώ οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύν-
σεων και Γραφείων ασκούν την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης σε το-
πικό επίπεδο.

Στον Ν. 2525/97 και το Π.∆. 140/98 γίνεται λόγος για την αξιολόγηση των Στε-
λεχών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών από Σώµα Μονίµων Αξιολογητών, τα
µέλη του οποίου είχαν την ευθύνη σύνταξης σχετικών εκθέσεων.

Τέλος, ο τελευταίος Ν. 2986/2002 προβλέπει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και του εκπαιδευτικού και ορίζει ότι σκοπός της αξιολόγησης του έργου
του εκπαιδευτικού είναι:

- η ενίσχυση της αυτογνωσίας του ως προς την επιστηµονική του συγκρότηση,
την παιδαγωγική του κατάρτιση και τη διδακτική του ικανότητα,

- ο σχηµατισµός θεµελιωµένης εικόνας για την απόδοση στο έργο του,

- η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς του στον µαθητή µε την αξιοποίηση
των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών,

- η επισήµανση των αδυναµιών του στην προσφορά του διδακτικού του έργου
και η προσπάθεια εξάλειψής τους, 

- η ικανοποίηση του εκπαιδευτικού από την αναγνώριση του έργου του και η
παροχή κινήτρων σε όποιον επιθυµεί να εξελιχθεί και να υπηρετήσει σε θέσεις
Στελεχών της Εκπαίδευσης,

- η διαπίστωση των αναγκών επιµόρφωσής του και ο προσδιορισµός του 
περιεχοµένου της επιµόρφωσης αυτής,

- η καλλιέργεια κλίµατος αλληλοσεβασµού και εµπιστοσύνης.

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού
έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα και συµβάλλει στη βελτίωση της διδακτικής
πρακτικής του µέσα από την κατανόηση αδυναµιών, τη διαπίστωση επιµορφωτι-
κών αναγκών και την καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων για αυτοβελτίωση. Επί-
σης, προάγει την ικανοποίησή του από την αναγνώριση της προσφοράς του και
την παροχή κινήτρων για προσφορά έργου από θέσεις Στελεχών της Εκπαίδευ-
σης. Ταυτόχρονα, ενισχύει την αυτονοµία του εκπαιδευτικού έργου στη λήψη
αποφάσεων που αφορούν θέµατα επιµόρφωσης, ουσιαστικής οργάνωσης και
συντονισµού του εκπαιδευτικού έργου και συµβάλλει στη συνειδητοποίηση των
δυνατοτήτων που έχουν τόσο ο κάθε εκπαιδευτικός όσο και η σχολική µονάδα
στο σύνολό της.  

Μοντέλα αξιολόγησης

Έχουν διατυπωθεί ποικίλες τυπολογίες µοντέλων αξιολόγησης που προσανατολί-
ζονται είτε στο έµψυχο δυναµικό είτε στις διαδικασίες της τυπικής οργάνωσης,
υποστήριξης και συντονισµού της εκπαίδευσης. Η παρακάτω τυπολογία δίνει µια
εικόνα της εξέλιξης των  επιστηµονικών θέσεων για την αξιολόγηση του έργου του
εκπαιδευτικού (Σολοµών, 1998· Sergiovanni & Starrat, 2002· Πασιαρδής κ.ά., 2005·
Κατσαρού & ∆εδούλη, 2008):

Το µοντέλο των παραδοσιακών αξιολογήσεων µε βάση την επιστηµονική προσέγγιση
στη διοίκηση

Το συγκεκριµένο µοντέλο υφίστατο µέχρι και πριν είκοσι πέντε περίπου χρό-
νια στη χώρα µας και εκφραζόταν µε τη φιλοσοφία του ελέγχου των εκπαι-
δευτικών από άτοµα ή οµάδες εξωτερικών αξιολογητών, των επιθεωρητών,
που θεωρούνταν αυθεντία στο έργο τους. Η αξιολόγηση περιοριζόταν στην τυ-
πική παρακολούθηση διδασκαλιών ή δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών από
τους επιθεωρητές και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Ήταν ένα ιεραρχικό
µοντέλο που βασιζόταν στον δηµόσιο διοικητικό έλεγχο και αντλούσε τη νο-
µιµοποίησή του από την ισοπεδωτική συλλογιστική της ανάγκης για εξασφά-
λιση παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους µαθητές, όποιοι κι αν είναι, όπου
κι αν βρίσκονται, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κάθε
εκπαιδευτικής µονάδας, του κάθε µαθητή και του κάθε εκπαιδευτικού. Ο σκο-
πός της αξιολόγησης/επιθεώρησης ήταν διαπιστωτικού χαρακτήρα µε εστίαση
στον βαθµό που τηρείτο το τυπικό πλαίσιο κανόνων και απαγορεύσεων και γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο σήµερα έχει σχεδόν εξαλειφθεί ως µορφή αξιολόγη-
σης αναχρονιστικού και µηχανιστικού χαρακτήρα.

Αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού
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Η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση εντάσσεται στο συγκεκριµένο µοντέλο
παραδοσιακής αξιολόγησης αλλά διαφοροποιείται από την επιθεώρηση, αφού
υλοποιείται  από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής µονάδας, όπου οι
ανώτεροι σε διοικητική και εκπαιδευτική ιεραρχία αξιολογούν τους κατώτε-
ρους. Εστιάζεται όµως και αυτό αποκλειστικά και µόνο στη διαπίστωση της επί-
τευξης των αποτελεσµάτων και στον έλεγχο της υπακοής στον νόµο, διαδικασία
που στηρίζεται ως επί το πλείστον σε ατοµικές κρίσεις υποκειµενικού χαρα-
κτήρα. 

Το µοντέλο του «επιστηµονικού» ή λογιστικού απολογισµού µε βάση τη νεοεπι-
στηµονική προσέγγιση

Το µοντέλο αυτό δίνει, επίσης, έµφαση στον έλεγχο, την απόδοση λόγου και τον
βαθµό απόδοσης της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ελέγχεται µε
απρόσωπο τρόπο, αφού κρίνεται η αποδοτικότητα από κεντρικούς οργανισµούς
εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης, µε τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων για τους
µαθητές και –σπανιότερα– µε ερωτηµατολόγια για τους εκπαιδευτικούς. Αντλεί τη
νοµιµοποίησή του από την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στην εκπαίδευση
µέσα από πληροφόρηση και ελεύθερη επιλογή. 

Στις χώρες του εξωτερικού, όπου εφαρµόζεται το µοντέλο αυτό, δείκτης για την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προσωπικού µιας σχολικής µονάδας θε-
ωρείται κυρίως η επίδοση των µαθητών σε σταθµισµένα τεστ. Αυτά τα τεστ σχε-
διάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν τις συγκρίσεις µεταξύ των µαθητών από
διάφορα σχολεία και περιοχές της χώρας πάνω στις γνώσεις και τις δεξιότητες που
κατέχουν, χωρίς όµως να συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες που επιδρούν
στις επιδόσεις των µαθητών, όπως οι κοινωνικοπολιτισµικές εµπειρίες τους ανά-
λογα µε το περιβάλλον που µεγαλώνουν. 

Το µοντέλο της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης

Τα τελευταία είκοσι χρόνια γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές σε προ-
οδευτικότερες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση τόσο στη βιβλιογραφία όσο και
στη διεθνή πρακτική. Η προτεραιότητα πλέον που τίθεται δεν είναι η διαδικα-
σία του εξωτερικού ελέγχου αλλά η αποδοχή ότι η εκπαιδευτική αξία συνιστά
αναπόσπαστο στοιχείο της ίδιας της µαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας,
µέσα στην οποία πρωτεύουσα θέση καταλαµβάνουν οι ίδιοι οι εµπλεκόµενοι
που αναλαµβάνουν και την ευθύνη λήψης αποφάσεων. Πρόκειται, δηλαδή, για
µοντέλο εσωγενές (intrinsic), στο οποίο προάγεται η συµµετοχική δράση που
αποσκοπεί στη βελτίωση του έργου του εκπαιδευτικού (Kelly, 1999). Υπό το πρί-
σµα αυτό, ο εκπαιδευτικός τίθεται σε µια πιο ενεργητική θέση και η αξιολόγηση
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του έργου του συνδέεται µε την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας ως ευ-
ρύτερου πλαισίου προσφοράς εκπαιδευτικού έργου και δηµιουργίας συνθηκών
µάθησης σε ένα κριτικό, παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς. Συγκεκριµένα, η εσω-
τερική αξιολόγηση καθίσταται µια συνεχής διαδικασία που διεξάγεται από ένα
σύνολο προσώπων: έναν κριτικό φίλο που µπορεί να είναι ο Σχολικός Σύµβου-
λος, τους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας και σε ορισµένες περιπτώσεις
τους γονείς των µαθητών και τους ίδιους τους µαθητές. Ο κριτικός φίλος έχει το
κύριο βάρος υποστήριξης και συντονισµού, αφού είναι ο επιστηµονικός σύµ-
βουλος, ο διευκολυντής και ο εµψυχωτής της όλης αξιολογικής διαδικασίας
(MacBeath, 2001). 

Στο πλαίσιο της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης µπορούν να ενταχθούν η
αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού. 

Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι µια ποιοτική διαδικασία ενίσχυ-
σης της αυτονοµίας του, της προσωπικής του άποψης και της συνευθύνης του για
προσωπική ανάπτυξη και επαγγελµατική εξέλιξη. ∆ε δηµιουργεί συναισθήµατα
απαξίωσης, αφού η αυτοκριτική του συντελείται µε την αγαθή προαίρεση του ίδιου
και υποβαθµίζεται το ενδεχόµενο υποτίµησης κάποιων πτυχών της προσωπικότη-
τάς του, αφού ο ίδιος εµπλέκεται άµεσα στην όλη διαδικασία. Τέλος, πραγµατώ-
νεται ανά πάσα στιγµή και φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, συνεπώς,
ενισχύει την ανατροφοδοτική της λειτουργία (MacBeath, 2001· Κασσωτάκης &
Φλουρής, 2005). 

Από το πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών, σε γενικότερο επί-
πεδο, απορρέουν εναλλακτικοί τρόποι διαµορφωτικής αξιολόγησης που στηρί-
ζονται στις εξής αρχές (Κατσαρού & ∆εδούλη, 2008):

- Ανάπτυξη συνεργασίας του εκπαιδευτικού µε άλλους συναδέλφους του.

- Άµεση, προσωπική συµµετοχή του εκπαιδευτικού στις διαδικασίες αξιολό-
γησής του.

- Ανάληψη πρωτοβουλίας, δράσης και προσωπικής ευθύνης από την πλευρά του
εκπαιδευτικού για την επίτευξη των στόχων της αξιολόγησης.

Σε ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνεται η αυτοαξιολόγηση
του έργου του εκπαιδευτικού µέσω ανάµειξης του ίδιου σε διαδικασίες έρευ-
νας-δράσης. Η ενεργός συµµετοχή του ως υποκειµένου της έρευνας, η επικοι-
νωνιακή ετοιµότητα και ο αναστοχασµός αποτελούν στοιχεία σύνδεσης της
έρευνας-δράσης µε εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
που αποσκοπούν πρώτα και κύρια στην επαγγελµατική ανάπτυξή του. Ο εκπαι-
δευτικός που εργάζεται σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακό και αναστοχαστικό επι-
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χειρεί την αξιολόγηση του µαθητή, του εαυτού του, των διαδικασιών διδασκα-
λίας - µάθησης, του Αναλυτικού Προγράµµατος, των σχολικών εγχειριδίων και
του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα. Η όλη διαδικασία
απορρέει από την αλληλεπίδρασή του µε τους µαθητές και µε όλους τους παρά-
γοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω προσωπικών ερµηνειών και νοη-
µατοδοτήσεων. Παράλληλα, ερµηνεύει στοχαστικά την πρακτική του και τις
πρακτικές των άλλων συµµετεχόντων και βρίσκεται σε συνεχή ετοιµότητα, προ-
κειµένου να επανακαθορίσει τους στόχους του σε σχέση µε την πραγµατική κα-
τάσταση (Carr & Kemmis, 1997).

Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση γίνεται µια διαδικασία που επιχειρεί να απο-
τυπώσει και να ερµηνεύσει όλους τους παράγοντες που συµβάλλουν στη δια-
µόρφωση του όποιου αποτελέσµατος µέσα στην τάξη και το σχολείο
(Κωνσταντίνου, 2000). Στις ερµηνείες που επιχειρείται να δοθούν διερευνάται
και η πιθανότητα της προσωπικής ευθύνης του εκπαιδευτικού για την αποτυχία
του µαθητή να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Κατά τη συνεκτίµηση των πα-
ραγόντων της αποτυχίας γίνεται και ο επανακαθορισµός των στόχων της διδα-
σκαλίας. Τις ερµηνείες που επιχειρεί να δώσει ο εκπαιδευτικός στηρίζει όχι
µόνο στις υποκειµενικές του αντιλήψεις αλλά, κυρίως, στην επιστηµονική (παι-
δαγωγική-διδακτική) και κοινωνιολογική του θεωρία. Ταυτόχρονα, µέσα από
την έρευνα-δράση επιδιώκει την κριτική κατανόηση των διαστρεβλωµένων αυ-
τοαντιλήψεων και των κοινωνικών παραγόντων που τις προκαλούν καθώς και
την ανάληψη δράσης για την υπέρβαση των περιορισµών αυτών. Η διδασκαλία
αρθρώνεται γύρω από την επιλογή «δοκιµαστικών» ή «πειραµατικών» στρατη-
γικών δράσης και την κριτική διερεύνηση των αποτελεσµάτων τους µε σκοπό τη
βελτίωση της πράξης. Έτσι, µέσω της αξιολόγησης των µαθησιακών διαδικα-
σιών συναξιολογούνται οι στρατηγικές δράσης που έχουν επιλεγεί και εφαρµό-
ζονται πειραµατικά από τους εκπαιδευτικούς, όπως και οι προσωπικές θεωρίες
των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν.

Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί προτάσεις για την αυτοαξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού µέσω ατοµικού φακέλου υλικού (portfolio) και του συνακόλουθου πλά-
νου επαγγελµατικής ανάπτυξης που διαµορφώνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός,
µετατρέποντας τις αδυναµίες που εντοπίζονται από την αξιολογική διαδικασία σε
στόχους επαγγελµατικής ανάπτυξης για το µέλλον (Barkley & Cohn, 1999). O
ατοµικός φάκελος διαµορφώνεται µέσω µεθοδικής συγκέντρωσης από τον ίδιο
τον εκπαιδευτικό του απαραίτητου υλικού που του επιτρέπει να καθορίζει και
να αποτιµά την εξέλιξη του προγραµµατισµού της διδασκαλίας του, την καταλ-
ληλότητα των διδακτικών µεθόδων που χρησιµοποιεί και τον βαθµό επίτευξης
των διδακτικών στόχων που θέτει. 
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Ο ατοµικός φάκελος αποτυπώνει την πορεία που διανύει κάθε εκπαιδευτι-
κός, από πού ξεκίνησε, τι πέτυχε και ποιους στόχους έχει θέσει για το µέλλον.
Αποτελεί µια µαρτυρία της προσωπικής του ιστορίας και της επαγγελµατικής του
ανάπτυξης και η συνεπής τήρησή του από τον εκπαιδευτικό µπορεί να συµβάλει
στην ανάπτυξη µιας κουλτούρας επαγγελµατισµού, ενός αισθήµατος συµµετοχι-
κής ευθύνης και αυτοβελτίωσης (Αγγελόπουλος κ.ά., 2004). Για να συµβεί κάτι
τέτοιο, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν διαδικασίες αναστοχασµού του εκ-
παιδευτικού πάνω στο περιεχόµενο και τη δοµή του ατοµικού του φακέλου.

Ο αναστοχασµός θα φωτίσει και θέµατα που αφορούν τα κριτήρια επιλογής
του υλικού που περιλαµβάνεται στον φάκελο. Επειδή ο φάκελος υλικού δεν απο-
τελεί προσωπικό αρχείο αλλά απαιτεί από την πλευρά του εκπαιδευτικού επι-
λογή των στοιχείων που θα συµπεριληφθούν, ένα βασικό σχετικό ερώτηµα που
πρέπει να απασχολήσει τον εκπαιδευτικό είναι µε ποια κριτήρια θα κάνει τις
επιλογές αυτές. Η αυτοστοχαστική αυτή διερεύνηση έχει µεγάλη αξία αυτή κα-
θαυτή και µπορεί να εµπλουτίσει τον στοχασµό του εκπαιδευτικού. 

Συστατικό στοιχείο του φακέλου που µπορεί να ενθαρρύνει τη διαδικασία
στοχασµού του εκπαιδευτικού µπορεί να είναι η σύνταξη και η συµπερίληψη στον
φάκελο αυτοαξιολογικού σχολίου. Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, είναι χρήσιµο –κατά
τη φάση του αναστοχασµού– να καταγράφει τις κρίσεις του, λόγου χάριν, για τον
τρόπο µε τον οποίο το διδακτικό υλικό που κατασκεύασε αξιοποιήθηκε στην
τάξη, τα σχόλια για τις αντιδράσεις των µαθητών του σε αυτό, τις σκέψεις που
αφορούν την ποιότητά του καθώς και τις προτάσεις για τη βελτίωσή του σε µια
µελλοντική φάση χρησιµοποίησής του.

Ο ατοµικός φάκελος, ως τρόπος αυτοαξιολόγησης, ταιριάζει σε έναν επαγ-
γελµατία. Μέσα από την ανατροφοδότηση που µπορούν να πάρουν από τον φά-
κελό τους οι εκπαιδευτικοί –αν βέβαια σταθούν ενεργητικά και κριτικά απέναντί
του– έχουν την ευκαιρία να βελτιωθούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την επαγ-
γελµατική τους προσωπικότητα και τις ικανότητές τους και µάλιστα µε βάση προ-
σωπικούς στοχασµούς και αξιολογήσεις. Ο ατοµικός φάκελος, ως µέθοδος
αυτοαξιολόγησης, συνδέεται βεβαίως µε τη συνεργασία, την ανατροφοδότηση
και τις αξιολογήσεις άλλων ατόµων, συχνά συναδέλφων εκπαιδευτικών. Είναι
όµως προσωπική υπόθεση, εφόσον ο καθένας αποφασίζει µόνος του πώς θα τον
χρησιµοποιήσει. Παρ’ όλα τα πιθανά οφέλη, είναι απαραίτητο να σηµειώσουµε
ότι η συνεπής τήρηση ατοµικού φακέλου εκπαιδευτικού είναι διαδικασία επί-
πονη γι’ αυτόν και χρονοβόρα. 

Ο ατοµικός φάκελος του εκπαιδευτικού µπορεί να συµπεριλαµβάνει ενδει-
κτικά τα παρακάτω: θέµατα εργασιών που ανέθεσε στους µαθητές του, διδα-
κτικές δραστηριότητες που οργάνωσε και υλοποίησε στην τάξη του, φύλλα
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εργασίας οµαδικών δραστηριοτήτων, οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό που
χρησιµοποίησε, διδακτικό υλικό που κατασκεύασε ο ίδιος, επιστηµονικά κεί-
µενα που λειτούργησαν υποστηρικτικά στο διδακτικό του έργο (εισηγήσεις σε
συνέδρια, άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά ή κεφάλαια σε βιβλία), δείγµατα
από διορθωµένα γραπτά µαθητών, πρωτοβουλίες, υπευθυνότητες, χρήση των
ΤΠΕ, αυτοαξιολογήσεις, εκθέσεις Μεντόρων και συναδέλφων, αξιολογήσεις
από µαθητές ή/και γονείς, πτυχία, βεβαιώσεις συµµετοχής σε Συνέδρια, δηµο-
σιεύσεις ή άλλης µορφής πνευµατική δράση κ.τ.λ. 

Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού, εκτός των πλεονεκτηµάτων της ως κα-
τεξοχήν ποιοτικής µορφής αξιολόγηση, έχει και τις αδυναµίες της. Συγκεκρι-
µένα, σε πρώτη φάση εµπεριέχει την υποκειµενική θεώρηση σε σχέση µε την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον ίδιο τον αξιολογούµενο. Ση-
µειώνεται ότι είναι σοβαρό ενδεχόµενο η οικείωση του εκπαιδευτικού µε συνή-
θεις διδακτικές πρακτικές που µπορεί να παρουσιάζουν αδυναµίες, οι οποίες,
όµως, δε γίνονται εύκολα αντιληπτές από τον ίδιο. Ταυτόχρονα, πρέπει να επι-
σηµανθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις προβάλλονται αντιστάσεις εκ µέρους των
ίδιων των εκπαιδευτικών να αποδεχθούν τις αδυναµίες τους και ειδικότερα αν
παραπέµπουν σε γνωστικά σχήµατα και επιστηµολογικές θεωρήσεις που δεν τις
κατέχουν σε επαρκή βαθµό, εξαιτίας λόγου χάριν της έλλειψης επιµόρφωσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία της ετεροαξιολόγησης προσφέρει τη
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συζητήσει και να προβληµατιστεί σε θέµατα
που άπτονται της αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησής του, εφόσον η εποικοδο-
µητική κριτική και η άποψη του άλλου είναι πολύ σηµαντική. Όµως, και σε αυτή
την περίπτωση εγείρονται ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το ποιος αξιολογεί,
γιατί αξιολογεί, µε ποια κριτήρια και πώς θα αξιοποιηθούν τα συµπεράσµατα
από την όλη διαδικασία.   

Σε αρκετές χώρες προτείνεται η ετεροαξιολόγηση του εκπαιδευτικού µέσω
της συµµετοχής του σε οµάδα συναδέλφων του εκπαιδευτικών (teacher evalua-
tion by peers) (Bowman, 1999). Μια τέτοια πρόταση στηρίζεται στις ακόλουθες
παραδοχές:

- Η αξιολογική διαδικασία µπορεί να πετύχει καλύτερα τους στόχους της αν
στηρίζεται στον αυτοστοχασµό και στην ανατροφοδότηση που µπορεί να
πάρει ο δάσκαλος από την ερευνητική οµάδα. Ο δάσκαλος ως στοχαζόµε-
νος επαγγελµατίας (Καλαϊτζοπούλου, 2001) έχει περισσότερες πιθανότη-
τες να αλλάξει συµπεριφορά από ό,τι αν διάβαζε τις αξιολογικές εκθέσεις
που γράφει γι’ αυτόν κάποιος άλλος, ο οποίος τον αφήνει ουσιαστικά έξω
από την αξιολογική διαδικασία. 
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- Η αξιολογική διαδικασία πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης τα
οποία µπορεί να αναφέρονται στα πεδία της επιστηµονικής διάστασης, του
διδακτικού και παιδαγωγικού έργου και του οργανωτικού, λειτουργικού και
διοικητικού έργου του εκπαιδευτικού και έχουν προκύψει µέσα από αµοι-
βαία διαπραγµάτευση αξιολογητών και αξιολογούµενων. Συνεπώς, κατά
την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
οι εκάστοτε εκπαιδευτικές περιστάσεις στο πλαίσιο της συλλογιστικής της
διαφοροποιηµένης αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Συγκε-
κριµένα, σύµφωνα µε τα πορίσµατα των ερευνών που αφορούν στη σχολική
αποτελεσµατικότητα, όπως αναφέρεται από τον Πασιαρδή και συνεργάτες
(2005, σ. 80), η αποτελεσµατικότητα του κάθε σχολείου διαφοροποιείται µε
διάφορους τρόπους προς πολλαπλές κατευθύνσεις και µε τον ίδιο τρόπο
διαφοροποιείται και η αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών είτε αυτοί
µελετώνται ως οµάδες είτε ως άτοµα.     

- Η αξιολογική διαδικασία µπορεί να πετύχει καλύτερα τους στόχους της, αν
συντελείται σε ένα πλαίσιο επιµορφωτικό για τον εκπαιδευτικό, σε µια
οµάδα συναδέλφων που παρέχει ένα περιβάλλον υποστήριξης, µέσα στο
οποίο ο δάσκαλος δε νιώθει ότι απειλείται αλλά µαθαίνει και διαρκώς βελ-
τιώνεται (Barkley & Cohn, 1999).

- Οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές εκτιµούν το γεγονός ότι τους ανατίθενται κα-
θήκοντα (αξιολόγησης και επιµόρφωσης) που υπερβαίνουν τα παραδο-
σιακά διδακτικά καθήκοντά τους. Συνειδητοποιούν ότι αντιµετωπίζονται
στο πλαίσιο της έρευνας ως επαγγελµατίες που αναλαµβάνουν να βοηθή-
σουν τους εαυτούς τους και τους συναδέλφους τους να αναπτυχθούν επαγ-
γελµατικά (Bowman, 1999).

Το βασικό όφελος από τέτοιες διαδικασίες ετεροαξιολόγησης συναδέλφων εκ-
παιδευτικών είναι η ενδυνάµωση του επαγγελµατισµού όλων των συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών. Η ενδυνάµωση αυτή επιτυγχάνεται καθώς οι εκπαιδευτικοί
µπαίνουν σε διαδικασίες αναγνώρισης της συνθετότητας και της πολυπλοκότη-
τας της δουλειάς τους: µοιράζονται κοινή πρακτική γνώση, ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες και διδακτικές τεχνικές, στοχάζονται πάνω σε αυτές και τις κάνουν
σαφείς σε όλους, προκειµένου να τις δοκιµάσουν κι αυτοί (Peterson, 2000, σ.
123).

Στο πλαίσιο της ετεροαξιολόγησης του εκπαιδευτικού εντάσσεται και ο θε-
σµός του Μέντορα. Ένας εµπειρότερος εκπαιδευτικός αποδέχεται να παρέχει
υποστήριξη σε κάποιο άλλο µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού µε στόχο τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής του πρακτικής. Ο θεσµός του Μέντορα ως αρωγού
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στο έργο του εκπαιδευτικού είναι διαδεδοµένος σε αρκετά εκπαιδευτικά συ-
στήµατα και η µαθητεία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για ικανό χρονικό
διάστηµα δίπλα στους εµπειρότερους συναδέλφους τους θεωρείται προαπαι-
τούµενο για τη µονιµοποίησή τους. Έρευνες, µάλιστα, αναφέρουν την επίδραση
που έχει ο Mέντορας στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς (Freiberg et al.,
1996), οι οποίοι υιοθέτησαν καλές πρακτικές και ταυτόχρονα καλλιέργησαν τις
διδακτικές τους ικανότητες σε µεγαλύτερο βαθµό από νεοδιόριστους συναδέλ-
φους τους, που δεν είχαν θητεύσει δίπλα σε έµπειρους εκπαιδευτικούς. Πρέπει,
όµως, να επισηµανθεί η παρωθητική και ευεργητική επίδραση που έχει και για
τους ίδιους τους µέντορες, δηλαδή τους εµπειρότερους εκπαιδευτικούς, η ανα-
τροφοδότηση που λαµβάνουν από την όλη διαδικασία. Κατ’ αρχάς οι ίδιοι δια-
κατέχονται από ένα αίσθηµα ικανοποίησης για την προσφορά και την
αναγνώρισή τους στον επαγγελµατικό τους χώρο, ενώ ταυτόχρονα η θητεία τους
σε αυτή τη θέση συνιστά ένα προσόν που θα τους δώσει την ευκαιρία να εξε-
λιχθούν επαγγελµατικά. 

Αντί επιλόγου

Οι σύγχρονες απόψεις και αντιλήψεις σχετικά µε την αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου συνδέουν άµεσα το έργο του εκπαιδευτικού µε το συνολικό εκ-
παιδευτικό έργο της σχολικής µονάδας, αναδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο τη
συστηµικότητα της όλης διαδικασίας. Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτι-
κού αποσκοπεί στη βελτίωση των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων της µα-
θησιακής διαδικασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη
σχολική µονάδα και στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο πλαί-
σιο της διά βίου µάθησης και συνιστά µια συνεχή διαδικασία ενίσχυσης, ανα-
τροφοδότησης και βελτίωσης του ίδιου του εκπαιδευτικού. 

Παράλληλα, η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ως αναπόσπαστο στοιχείο
της ίδιας της µαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας παραπέµπει στον κοινω-
νικά κριτικό, ιδεολογικό προσανατολισµό της εκπαίδευσης, όπου γίνεται µια
µετατόπιση από τα διδασκόµενα αντικείµενα στα υποκείµενα, εκπαιδευτικό και
µαθητές, µε αποτέλεσµα την προσωποκεντρική και ανθρωποκεντρική προσέγ-
γιση της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας. Στοχεύει, δηλαδή, στον κριτικό
αυτοστοχασµό του εκπαιδευτικού µε τον οποίο, η θεωρία και η πρακτική του
ενοποιούνται ως αντικείµενα προβληµατισµού, ανοιχτά σε διαλεκτική αναδό-
µηση και επακόλουθα επέρχεται βελτίωση στο σύνολο της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας (Λουκέρης, 2005). 

Ωστόσο, η υιοθέτηση αποκλειστικά και µόνο του µοντέλου της συλλογικής
εσωτερικής αξιολόγησης και ιδιαίτερα της αυτοαξιολόγησης εγείρει ζητήµατα
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σε σχέση µε τη χρησιµότητα, τη δυνατότητα εφαρµογής, την ορθότητα και την
ακρίβεια της ίδιας της διαδικασίας της αξιολόγησης. Η προβληµατική αυτή τρο-
φοδότησε µια παιδαγωγική συζήτηση, ώστε το 2003 η ∆ιεθνής Μόνιµη Επιτροπή
Κεντρικών και Γενικών Επιθεωρητών Εκπαίδευσης (S.I.C.I.) σχεδίασε και ει-
σηγήθηκε  ένα µοντέλο εξωτερικής αξιολόγησης, τη µετα-αξιολόγηση. Σύµφωνα
µε τη φιλοσοφία της, το κύριο βάρος της αξιολογικής διαδικασίας φέρει η εσω-
τερική αξιολόγηση, ενώ η µετα-αξιολόγηση διασφαλίζει την ποιότητα της εσω-
τερικής αξιολόγησης και σε καµία περίπτωση την αξιολόγηση της ποιότητας  του
έργου στη σχολική µονάδα, που συνιστά το επίκεντρο της εσωτερικής αξιολό-
γησης. 

Συνεπώς, παρατηρείται αυτό που αποκαλείται εξισορροπηµένη αξιολόγηση
(balanced evaluation), όπου η εξωτερική αξιολόγηση λειτουργεί ως µετα-αξιο-
λόγηση (focused) µε τους εξής στόχους:

- Την επίβλεψη και υποστήριξη του συστήµατος της εσωτερικής αξιολόγησης.

- Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία
µπορεί να αναληφθεί από φορείς, όπως ερευνητικά ιδρύµατα, συµβούλους, ει-
δικούς εµπειρογνώµονες (peer review groups) κ.τ.λ.

- Την αξιολόγηση τοµέων του εκπαιδευτικού συστήµατος κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα σε περιοχές, όπως οι γνωστικές δεξιότητες σε διδακτικά αντικεί-
µενα, η διάγνωση των µορφωτικών ανισοτήτων κ.τ.λ. 

Συµπερασµατικά, βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
ποιότητας της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού µπορούν να είναι οι εξής: 

- Ενεργητική εµπλοκή των εκπαιδευτικών στον καθορισµό των στόχων και στην
ανάπτυξη των διαδικασιών της αξιολόγησης.

- Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για θέµατα αξιολόγησης και διαµόρφωση µιας
κουλτούρας αξιολόγησης, προκειµένου να συνειδητοποιηθεί εκ µέρους τους η
αναγκαιότητα εµπλοκής τους στην αξιολογική διαδικασία µε εστίαση στο βα-
σικό σκοπό της αξιολόγησης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι η ανατροφο-
δότηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

- Μετατρεψιµότητα του βασικού σκοπού της αξιολόγησης του έργου του εκ-
παιδευτικού σε επιµέρους στόχους, οι οποίοι είναι απαραίτητο να είναι σα-
φείς, κατανοητοί και αποδεκτοί από τους εµπλεκόµενους στην αξιολογική
διαδικασία.

- Οι διαδικασίες να καθορίζονται από τους διατυπωµένους στόχους της αξιο-
λόγησης.
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- Στην αξιολόγηση να συνυπολογίζονται οι εκάστοτε εκπαιδευτικές περιστάσεις.

- Ο Σχολικός Σύµβουλος, ως ετεροαξιολογητής, να αναδειχθεί σε ρόλο Mέντορα
και κριτικού φίλου εντός της σχολικής µονάδας και να προσφέρει υπηρεσίες
τόσο παιδαγωγικής και επιστηµονικής υποστήριξης και επιµόρφωσης των εκ-
παιδευτικών όσο και συντονισµού και οργάνωσης της όλης αξιολογικής δια-
δικασίας. 

- Η αξιολόγηση πρέπει να υλοποιείται όχι µόνο από πάνω προς τα κάτω (top-
down process) αλλά και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up process), µε δια-
δικασίες που αναδύονται µέσα από τα σχολεία και υποστηρίζονται από
εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης (March & Olsen, 1976· Miles, 1981).
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