
 1 

                              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οµάδα Εργασίας 
 

Πρόταση 
 

για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου 

 
(δοµών, εκπαιδευτικού υλικού, διαδικασιών 

και ανθρώπινου δυναµικού) 

                          Νοέµβριος 2012 

 



 2 

Περιεχόµενα 
 
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ......................................................................................................................... 3 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................... 3 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ........... 3 
1. Εισαγωγή. Βασικές διαπιστώσεις ................................................................................... 4 

2. Η διεθνής εµπειρία.......................................................................................................... 6 
2.1. Γενικό πλαίσιο, µοντέλα και χαρακτήρας της αξιολόγησης...............................................6 

2.2. ∆ιαστάσεις  της αξιολόγησης στις ευρωπαϊκές χώρες. ......................................................7 

2.3. Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πολιτικών. ..................................................................8 
2.4. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας. .......................................8 

2.5.  Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. ..................................................................................9 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ....................................................................................................................... 10 
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .................................................... 10 

3. Η σύγχρονη ιστορική συγκυρία  και το πλαίσιο της πρότασης. ................................... 11 

4. Η φιλοσοφία του συστήµατος αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 12 
4.1. Σκοπός του συστήµατος αξιολόγησης.............................................................................12 

Παράδειγµα 1: Αρχές και πρότυπα ποιότητας στην ελληνική εκπαίδευση .........................13 
4.2. Η αξιολόγηση ως «εκπαιδευτικό συµβόλαιο» µεταξύ Πολιτείας και εκπαιδευτικής 
κοινότητας ............................................................................................................................13 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ....................................................................................................................... 18 
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.............................................................................. 18 
5. Το πλαίσιο του συστήµατος της αξιολόγησης.............................................................. 19 
6. Ο ρόλος της Α.∆Ι.Π.Ε. και της ΜΟ.∆Ι.Π.Ε.................................................................. 21 

6.1.  Η  Α.∆Ι.Π.Ε ..................................................................................................................21 
6.2. Η ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. ................................................................................................................22 

7. Κεντρικό επίπεδο: Η αξιολόγηση του ΥΠΑΙΘΠΑ....................................................... 22 
8. Περιφερειακό επίπεδο: Η αξιολόγηση της Περιφερειακής ∆/νσης Π.Ε. & ∆.Ε. και των 
στελεχών εκπ/σης.............................................................................................................. 23 
9. Επίπεδο ∆/νσης Εκπ/σης: Η αξιολόγηση της ∆/νσης εκπαίδευσης, των Σχολικών 
Συµβούλων και των ∆/ντών Εκπ/σης. .............................................................................. 23 
10. Τοπικό επίπεδο: Η αξιολόγηση του έργου του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας..... 24 
11. Αυτο-αξιολόγηση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου  Σχολικής Μονάδας.... 25 
12. Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. ............................................................ 29 
13. Σκοπός, Πεδία και Κριτήρια Αξιολόγησης  Έργου των Εκπαιδευτικών.................... 30 
14. Επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και σύνδεση της αξιολόγησης µε την 
επιµόρφωση. ..................................................................................................................... 37 
15. Η εκδίκαση των ενστάσεων στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών. .................................................................................................................. 37 
16. Ειδικές περιπτώσεις Εκπαιδευτικών . ......................................................................... 38 
17. Η αξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης ............................................................. 40 
18. Προτάσεις για την εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος αξιολόγησης. ........... 40 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.................................................................................................................. 43 

 1. Το Πλαίσιο της ΑΠΕΕ .....................................................................................................44 

 2. Ενδεικτική Φόρµα Αξιολόγησης ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας και ΣΕΚ .........................46 
 3. Ενδεικτική Φόρµα Αξιολόγησης Σχολικού Συµβούλου.....................................................47 

4. Ενδεικτική Φόρµα Αξιολόγησης ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ...................................   49                                                                                   
5. Ενδεικτικές Φόρµες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού ..................................... ........... 51 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία.................................................................................................. 88 



 3 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: 
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Σηµείωση: Η παρούσα πρόταση αναφέρεται σε µαθητές και 
µαθήτριες, σε νηπιαγωγούς, δασκάλες, δασκάλους, καθηγήτριες,  
καθηγητές , διευθύντριες,  διευθυντές, σχολικές και σχολικούς 
συµβούλους, αλλά επειδή η ελληνική γλώσσα δεν προβλέπει ουδέτερες 
εκφράσεις που να δηλώνουν και τα δύο φύλα κάνει χρήση των λέξεων 
µαθητής,  εκπαιδευτικός, ∆ιευθυντής και Σχολικός Σύµβουλος, χωρίς η 
χρήση του αρσενικού γένους  να υποκρύπτει σεξιστικές διακρίσεις.  
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1. Εισαγωγή. Βασικές διαπιστώσεις 
 
Οποιαδήποτε θεωρητική συζήτηση και πολύ περισσότερο η διαµόρφωση µιας 
συγκεκριµένης πρότασης για τη θέσπιση ενός συστήµατος αξιολόγησης στην 
Εκπαίδευση, του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολό του, των επιµέρους παραγόντων 
διαµόρφωσής του και, ανάµεσα σε αυτούς, του έργου των εκπαιδευτικών δεν είναι 
δυνατό να πραγµατοποιηθεί χωρίς σαφή αναφορά στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο 
εντός του οποίου επιχειρείται η σχετική συζήτηση και πολύ περισσότερο η σύλληψη και 
η υλοποίηση του προτεινόµενου συστήµατος αξιολόγησης. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την εισαγωγική αυτή παρατήρηση, είναι ανάγκη να 
υπογραµµίσουµε τα εξής:  
• Η ελληνική εκπαίδευση δεν γνώρισε ποτέ µέχρι σήµερα σύστηµα αξιολόγησης της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών.  
• Το σύστηµα Επιθεώρησης της Εκπαίδευσης έπαψε να λειτουργεί επί της ουσίας στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970 (άρση επιθεωρήσεων) και τυπικά αντικαταστάθηκε λίγο 
αργότερα (1982) µε την Επιστηµονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 
και τη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης. 
• Κυριότερος λόγος που οδήγησε στην αντικατάσταση του θεσµού του Επιθεωρητή Α 
και Β από αυτούς του Σχολικού Συµβούλου, του Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης (αργότερα 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης) και των  Προϊσταµένων Γραφείου Εκπαίδευσης (έχουν πλέον 
καταργηθεί), ήταν η ισχυρή κριτική την οποία υπέστη ο θεσµός, κυρίως από τους 
εκπαιδευτικούς και τις Οµοσπονδίες τους. 
• Η κριτική αυτή αναδείκνυε το γεγονός ότι η Επιθεώρηση δεν επιχειρούσε να 
αποτιµήσει το παραγόµενο εκπαιδευτικό έργο και τη συµβολή του εκπαιδευτικού σ’ 
αυτό, αλλά το ίδιο το πρόσωπο του εκπαιδευτικού και είχε ως αποτέλεσµα τη 
χειραγώγησή του σε περιόδους κατά τις οποίες επικρατούσαν φορτισµένες 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.  
• Η χρονική περίοδος των τριών και πλέον δεκαετιών, που ακολούθησε την κατάργηση 
του θεσµού του Επιθεωρητή,  δε διευκόλυνε καµία συζήτηση σχετική µε την αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών. 
 • Όποια ανάλογη συζήτηση πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο αυτή αφορούσε ένα 
θεωρητικό ή υποθετικό πλαίσιο εφαρµογής της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 
µε αποτέλεσµα όποιες αξιοπρόσεκτες νοµοθετικές ρυθµίσεις ακολούθησαν, να 
παραµένουν ανενεργές και στα «χαρτιά».  
• Κατά την περίοδο αυτή, παγκοσµίως και ιδιαίτερα στις χώρες της Ε.Ε., τα συστήµατα 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών εξελίχθηκαν 
σηµαντικά, µε αποτέλεσµα στον τοµέα αυτόν η χώρα µας να αποκλίνει από τα διεθνώς 
κρατούντα.  
• Μορφές αξιολόγησης της Εκπαίδευσης οι οποίες υφίστανται σήµερα στην πατρίδα µας 
και αφορούν στη Γενική Εκπαίδευση είτε αποτυπώνονται σε εκθέσεις διεθνών 
οργανισµών, αφορούν επιµέρους θέµατα και απαντούν σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που 
αυτοί θέτουν (π.χ. PISA), είτε σχετίζονται µε τις εκθέσεις που συντάσσουν οι Σχολικές 
Μονάδες και οι Σχολικοί Σύµβουλοι (ετήσιες εκθέσεις απολογισµού) στα πλαίσια των 
υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων. Οι εκθέσεις αυτές, όµως, δεν έχουν αποκτήσει ενιαία 
και επιστηµονικά ελεγµένη µορφή, καταγράφουν ελλιπώς κάποια επιµέρους στοιχεία του 
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εκπαιδευτικού έργου και, επιπλέον, παρέµειναν αναξιοποίητες για δεκαετίες από το 
Υπουργείο Παιδείας. 
• Επιπλέον, ορισµένες προσπάθειες αποτύπωσης και άµεσης συλλογής στοιχείων που 
αφορούν στους όρους υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου ή στην αξιολόγηση 
σηµαντικών παραγόντων διαµόρφωσής του, όπως ήταν η Έρευνα για την αξιολόγηση 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (∆. Βλάχος, κ.α. 2008), το Πρόγραµµα  της 
Αποτύπωσης του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων, που 
υλοποιήθηκε στις αρχές της περασµένης δεκαετίας από το ΚΕΕ, η δηµιουργία του 
συστήµατος survey και η προσπάθεια συστηµατικής αξιολόγησης των νέων σχολικών 
εγχειριδίων και διδακτικών πακέτων, παραµένουν. συνολικά ή µερικώς. 
ανεκµετάλλευτες και µη επαρκώς αξιοποιήσιµες, ενώ θα µπορούσαν να συνεισφέρουν 
σηµαντικά σε µια ευρύτερη προσπάθεια αποτύπωσης και στη συνέχεια αξιολόγησης 
όψεων του εκπαιδευτικού έργου.        
• Μια πρόσφατη εµπειρία αξιολόγησης αφορά στο πρόγραµµα «Αυτοαξιολόγησης του 
Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών µονάδων» ((2010-2012),  στο οποίο συµµετείχαν 
οικειοθελώς και µετά από απόφαση των Συλλόγων ∆ιδασκόντων 500 περίπου σχολικές 
µονάδες όλων των βαθµίδων από όλες τις περιφέρειες της χώρας, στα πλαίσια του οποίου 
αναπτύχθηκαν εσχάρες αποτύπωσης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικών 
µονάδων. Συµπεράσµατα θετικά και αρνητικά από την εφαρµογή του προγράµµατος 
µπορούν πλέον να αξιοποιηθούν σε µια γενικευµένη εφαρµογή. 
 
Στη σηµερινή συγκυρία, το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και η προοπτική 
θεσµοθέτησης ενός συστήµατος αξιολόγησης στην Εκπαίδευση συνδέονται µε τη 
συνολικότερη προσπάθεια αναµόρφωσης των λειτουργιών του Ελληνικού κράτους, την 
οποία καταβάλλει ο ελληνικός λαός, προκειµένου να επιτευχθεί, σε ασφυκτικά χρονικά 
περιθώρια και µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και 
πολιτιστικό επίπεδο, η δηµοσιονοµική προσαρµογή και ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής 
κοινωνίας.  
 
Η συνθήκη αυτή, βέβαια, µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση το 
γεγονός ότι η αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Eπιπλέον, αποτελεί 
καθήκον και υποχρέωση όλων των εµπλεκοµένων µε την Εκπαίδευση θεσµών και 
προσώπων προς τους µαθητές και τους γονείς τους και γενικότερα την ελληνική 
κοινωνία, η οποία και επιφορτίζεται το κόστος της. Αποτελεί, επίσης, δικαίωµα και 
ευθύνη που αφορά εξίσου το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, τις δοµές και τις υπηρεσίες 
του, τις σχολικές µονάδες και τα στελέχη εκπαίδευσης και, τέλος, τους εκπαιδευτικούς, 
ως άτοµα, είτε αυτοί βρίσκονται στο κατώφλι της αφυπηρέτησης είτε ασκούν για πρώτη 
φορά το λειτούργηµά τους, σε κάποιο µικρό  σχολείο στις εσχατιές της πατρίδας µας.  
 
Οι προηγούµενες διαπιστώσεις δεν πρέπει να µας οδηγήσουν στο να παραβλέψουµε 
σειρά επιστηµονικών, αλλά και πρακτικών διαπιστώσεων που τονίζουν το γεγονός ότι η 
Αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των Εκπαιδευτικών 
είναι µια διαρκής, επίπονη, χρονοβόρα αλλά και υψηλού κόστους διαδικασία, σε 
οποιοδήποτε επίπεδο και αν αυτή πραγµατοποιείται, που αποσκοπεί, διά της κριτικής και 
του αναστοχασµού στη βελτίωση του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου από τα 
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σύνολα και τα άτοµα που εµπλέκονται/συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μια 
διαδικασία που βασίζεται σε ένα άτυπο «εκπαιδευτικό συµβόλαιο» µεταξύ της Πολιτείας 
και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, χαρακτηρίζεται από πνεύµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
και περιγράφεται ως ενιαίο σύνολο συγκεκριµένων και ακριβούς χαρακτήρα 
δεσµεύσεων, που αφορούν στην παιδαγωγική σχέση, στην εκπαιδευτική πράξη και την 
παιδαγωγική λειτουργία ατόµων και οµάδων, αλλά και στους απαραίτητους όρους που η 
πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει µε στόχο την συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου.  
 
Συνεπώς, το σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του 
έργου των εκπαιδευτικών δεν µπορεί να έχει τιµωρητικό χαρακτήρα, αλλά, αντίθετα, 
πρέπει να συνδέεται µε πρακτικούς και επιστηµονικούς τρόπους συνεχούς 
βελτίωσής τους, ιδιαίτερα διαµέσου της συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
της αναµόρφωσης των εκπαιδευτικών εργαλείων και µέσων και της ανασυγκρότησης 
των εκπαιδευτικών θεσµών.  
 
2. Η διεθνής εµπειρία.     

 
2.1. Γενικό πλαίσιο, µοντέλα και χαρακτήρας της αξιολόγησης. 
 
Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται στις χώρες της Ε.Ε. πολιτικές µεταρρύθµισης και 
τάσεις σύγκλισης των εκπαιδευτικών συστηµάτων σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από 
τις προκλήσεις της προσαρµογής στις «οικονοµίες και τις κοινωνίες της γνώσης» και από 
την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στις 
διάφορες χώρες επηρεάζονται άµεσα από τις ιστορικά διαµορφωµένες οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 
 
Η αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης αποτελεί πολιτική, κοινωνική και 
οικονοµική αναγκαιότητα και καθιστά επιτακτική την αποτίµηση της λειτουργίας και 
των αποτελεσµάτων του εκπαιδευτικού συστήµατος σε πολλαπλά επίπεδα (κεντρικό, 
περιφερειακό, τοπικό), σε πολλαπλές διαστάσεις (επιστηµονική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, πολιτισµική), µε πολλαπλά σηµεία αναφοράς (θεσµικό πλαίσιο, 
εκπαιδευτικές πολιτικές, µέσα εφαρµογής, χρηµατοδότηση, ανθρώπινο δυναµικό, κα.) 
και πολλαπλούς αναδόχους (κυβερνήσεις, πολιτικά κόµµατα, εκπαιδευτική κοινότητα, 
κοινωνικοί εταίροι).   
 
Ως σκοπός της αξιολόγησης ορίζεται η βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης και της 
ποιότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων καθώς και η επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης.  
 
Τα συστήµατα αξιολόγησης στις διάφορες χώρες της ΕΕ διαφέρουν ως προς τη 
φιλοσοφία, τις αρχές και τιος µεθόδους εφαρµογής. Στο διεθνή χώρο, µε βάση τον 
ιδεολογικό προσανατολισµό, το σκοπό και τη θέσπιση του συστήµατος αξιολόγησης 
διακρίνονται τρία βασικά µοντέλα αξιολόγησης. Σε πολλές χώρες εφαρµόζεται ένας 
συνδυασµός των δύο ή τριών µοντέλων µε διαφορετική έµφαση στο κάθε µοντέλο. Τα 
µοντέλα αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: α) το παραδοσιακό διοικητικό µοντέλο µε 
έµφαση στον δηµόσιο διοικητικό έλεγχο των εκπαιδευτικών ως ατόµων και της 
απόδοσής τους στην εκπαιδευτική πράξη («επιθεωρητισµός» – εξωτερική αξιολόγηση),  
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β) το τεχνοκρατικό-ανταγωνιστικό µοντέλο µε έµφαση στην προσαρµογή στις απαιτήσεις 
της αγοράς και την απόδοση λόγου του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην κοινωνία 
(εξωτερική αξιολόγηση - αξιολόγηση µε βάση τις εκροές, οι γονείς ως καταναλωτές– 
φορολογούµενοι πολίτες) και γ) το δηµοκρατικό συµµετοχικό µοντέλο µε έµφαση στη 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου µέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών 
διαδικασιών (έµφαση στις διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης και της 
αυτοαξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών µε 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής µονάδας).   
 
Στις διάφορες χώρες η αξιολόγηση, ανάλογα µε τους στόχους που θέτει, λαµβάνει 
χαρακτήρα και  προσανατολισµό: α) ελεγκτικό, όταν εστιάζει στο αποτέλεσµα και τις 
εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µετρά το βαθµό επίτευξης προκαθορισµένων 
στόχων, β) διαµορφωτικό και ανατροφοδοτικό όταν εστιάζει στην αποτίµηση της 
ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου. Αντίστοιχα, τα είδη και οι µορφές αξιολόγησης διακρίνονται, µεταξύ άλλων, ως 
προς τις ακόλουθες παραµέτρους: α) το σκοπό  (αποτίµησης, διαπιστωτική, 
διαµορφωτική, κρίσης για κατάληψη θέσης), β) το χρόνο (περιοδική, µόνιµη/ συνεχής), 
γ) τις µεθόδους (ποιοτική, ποσοτική, µεικτή), δ) τα µέσα/ εργαλεία που χρησιµοποιούν 
(κριτήρια, δείκτες, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, ατοµικός φάκελος/ portfolio). 
 
2.2. ∆ιαστάσεις  της αξιολόγησης στις ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν διαµορφωθεί πολυεπίπεδα, πολυδιάστατα και πολύµορφα 
συστήµατα αξιολόγησης, που λαµβάνουν υπόψη τους τόσο τα δεδοµένα σε εθνικό 
επίπεδο όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µαθητικού πληθυσµού και της 
σχολικής µονάδας. 
 
Στις περισσότερες χώρες έχει θεσπιστεί διακριτός ή/και ανεξάρτητος φορέας/αρχή 
εποπτείας, αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και του 
εκπαιδευτικού έργου. Ο επίσηµος φορέας αξιολόγησης έχει ισχυρό συντονιστικό και 
συµβουλευτικό ρόλο και το έργο του συνοδεύεται από µείωση και αποδυνάµωση των 
ελεγκτικών, διοικητικών και πειθαρχικών αρµοδιοτήτων. 
 
Ενισχύονται οι τάσεις και οι διαδικασίες αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
οι οποίες συνδέονται µε την ανάγκη διασφάλισης, και όχι απλώς ελέγχου, της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου στις εκπαιδευτικές δοµές και τις σχολικές µονάδες.  
 
Παρατηρείται µια ποικιλία τύπων της εποπτείας, του συντονισµού και της αξιολόγησης, η 
οποία µπορεί να διεξάγεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να είναι τακτική ή 
έκτακτη, πλήρης ή σύντοµη, µετά από αίτηµα ή συστηµατική, κ.ά.     
 
Στις περισσότερες χώρες έχουν θεσπιστεί µηχανισµοί εξωτερικής και εσωτερικής 
αξιολόγησης. Η έµφαση στο σκοπό και στη λειτουργία τους διαφέρει µεταξύ των χωρών, 
αλλά ενισχύονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης, υποστήριξης και ανατροφοδότησης 
µεταξύ τους.  
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2.3. Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
 
Στις περισσότερες χώρες ο ανεξάρτητος φορέας/αρχή εποπτείας, αξιολόγησης και 
διασφάλισης της ποιότητας έχει την ευθύνη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
συστήµατος σε όλα τα επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) αναφορικά µε τις δοµές, 
τις διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναµικό. 
 
Οι σύγχρονες τάσεις των πολιτικών που αναπτύσσονται στις διάφορες χώρες αφορούν σε 
ζητήµατα όπως η αναδιοργάνωση του διοικητικού τοµέα της εκπαίδευσης (βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας, ορθολογική διαχείριση των πόρων, κατάλληλη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών), η ενίσχυση των µηχανισµών στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων 
της αξιολόγησης, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των σχολικών µονάδων, η 
ανάπτυξη  σχέσεων και δικτύων συνεργασίας µεταξύ των συντελεστών της σχολικής 
µονάδας και των εταίρων της εκπαιδευτικής κοινότητας µε στόχο την ανταπόκριση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος στις αυξανόµενες απαιτήσεις της εκπαίδευσης σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 
 
Ο επίσηµος φορέας αξιολόγησης- εποπτείας σε αρκετές χώρες εµπλέκεται στην 
περιοδική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πολιτικών, την αξιολόγηση των 
προγραµµάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων, στην πιστοποίηση των 
εξετάσεων και στην αξιολόγηση των τίτλων σπουδών, στην υποστήριξη της 
επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται τάσεις σύγκλισης µεταξύ των διαφόρων χωρών ως 
προς τη χρήση δεικτών ποιότητας και κριτηρίων αποτίµησης τόσο στο πεδίο της 
σχολικής µονάδας (διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές) όσο και στο πεδίο της 
επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 
 
Στις περισσότερες χώρες οι διαδικασίες και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών συνδέονται άµεσα µε την υποστήριξη της 
επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (µε έµφαση στην υποστήριξη 
διαδικασιών ενδοσχολικής επιµόρφωσης). 
 

2.4. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας. 
 
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πραγµατοποιείται µε διαδικασίες εξωτερικής και 
εσωτερικής αξιολόγησης. Η εξωτερική αξιολόγηση συνήθως συνδέεται: α) µε το βαθµό 
τήρησης των υποχρεώσεων των σχολείων σε ζητήµατα σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο, 
την εφαρµογή των εκπαιδευτικών διατάξεων και την υλοποίηση του προγράµµατος 
σπουδών και β) µε την επίτευξη προκαθορισµένων εθνικών στόχων µε βάση µετρήσιµα 
κριτήρια (π.χ. επιδόσεις µαθητών, διαρροή µαθητών, φοίτηση σε επόµενη βαθµίδα, 
κ.λπ.). Σε διάφορες χώρες τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται/ 
συνδέονται µε την κατάταξη των σχολικών µονάδων αναφορικά µε ζητήµατα 
χρηµατοδότησης, αριστείας, κ.λπ. Όµως η διεθνής εµπειρία έχει καταλήξει στο ότι η 
κατάταξη δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από όσα, ενδεχοµένως, επιλύει. 
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Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται µία µετατόπιση του ενδιαφέροντος προς την 
αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Η εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής µονάδας 
µε έµφαση στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης αποκτά συνεχώς µεγαλύτερη σηµασία. 
Σε πολλές χώρες εφαρµόζεται πιλοτικά και υπό την καθοδήγηση του επίσηµου φορέα 
αξιολόγησης, µέσω κεντρικά καθοριζόµενων κριτηρίων και µε τη χρήση υποστηρικτικού 
υλικού. Η αυτοαξιολόγηση συνδέεται άµεσα µε πολιτικές επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών σε ενδοσχολικό και σε τοπικό επίπεδο.    
 

2.5.  Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 
 

Η ατοµική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, στα κράτη που αυτή υφίσταται, αποτελεί 
ξεχωριστή αρµοδιότητα του επίσηµου φορέα αξιολόγησης και συνδέεται στενά µε την 
επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.  
 
Στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει 
ενταχθεί στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής µονάδας. 
 
Ενταγµένη στη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας, η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει κυρίως διαµορφωτικό χαρακτήρα και συνδέεται µε 
την ανάληψη δράσεων βελτίωσης σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ:  
 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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3. Η σύγχρονη ιστορική συγκυρία  και το πλαίσιο της πρότασης.   
  
Το προτεινόµενο σύστηµα για την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
και των εκπαιδευτικών λαµβάνει υπόψη τη σύγχρονη οικονοµική και κοινωνική 
πραγµατικότητα, τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και της 
ελληνικής κοινωνίας.  
 
Η πρόταση στηρίζεται στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και την κείµενη εκπαιδευτική 
νοµοθεσία, αξιοποιεί σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα και αποτελέσµατα πιλοτικών 
προγραµµάτων καθώς και τη διεθνή εµπειρία σχετικά µε την εφαρµογή συστηµάτων 
αξιολόγησης.  
 
Σκοπός της πρότασης είναι η διαµόρφωση ενός εφαρµόσιµου συστήµατος αξιολόγησης 
µε ενιαία φιλοσοφία, αρχές και χαρακτήρα, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας.  
Η αποτελεσµατική εφαρµογή του θεσµού προϋποθέτει τη διαβούλευση της πρότασης 
αυτής µε την εκπαιδευτική κοινότητα και εξαρτάται από τη συναίνεση και την ανάπτυξη 
εµπιστοσύνης µεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτείας, ώστε το σύστηµα αξιολόγησης που 
θα εφαρµοστεί να συµβάλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
προς όφελος των µαθητών και της ελληνικής κοινωνίας.  
 
Σχετικά µε τη σύγχρονη ιστορική συγκυρία επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
1. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υπήρξε σύστηµα αξιολόγησης του συνολικού 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. 
2. ∆εν υπάρχει κουλτούρα αξιολόγησης στα ελληνικά σχολεία.  
3. ∆εν υπάρχει εµπειρία ή επιµόρφωση σε θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και 
σχολικών µονάδων (εκτός από ορισµένα πιλοτικά προγράµµατα και έρευνες). 
4. ∆εν υπάρχει η αναγκαία προετοιµασία και η κατάλληλη υποστήριξη του συστήµατος 
για να υποδεχτεί την αξιολόγηση σε επίπεδο δοµών, στελεχών και διαδικασιών, π.χ. 
Σύστηµα συνεχιζόµενης επιµόρφωσης και επαγγελµατικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών 
µε έµφαση/εστίαση στην ενδοσχολική επιµόρφωση, το οποίο πρέπει να δηµιουργηθεί 
άµεσα. 
5.Η σύγχρονη συγκυρία στην οποία επιχειρείται η θέσπιση συστήµατος αξιολόγησης 
στην Εκπαίδευση, είναι η δυσκολότερη των τελευταίων δεκαετιών λόγω της οικονοµικής 
κρίσης που πλήττει ευρύτερα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας και συνδέεται µε 
φαινόµενα   περιθωριοποίησης, οικονοµικού και κοινωνικού αποκλεισµού. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούµε ότι βασικοί στόχοι της αξιολόγησης κατά το πρώτο 
στάδιο της εφαρµογής του θεσµού πρέπει να είναι:  
-η ανάπτυξη της εµπιστοσύνης στον εκπαιδευτικό χώρο µεταξύ της Πολιτείας και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας 
-η θεµελίωση της ευθύνης των δύο πλευρών στον βαθµό που αναλογεί σε κάθε πλευρά 
-η διαµόρφωση της κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η οποία θα στηρίζεται στη 
συµµετοχή και τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών. 
Πρόσθετες αρχές που θα πρέπει να διέπουν το αξιολογικό σύστηµα είναι η διασφάλιση 
της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς.  
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Με βάση τα παραπάνω, θεωρούµε ότι η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει ένα 
«εκπαιδευτικό συµβόλαιο» µεταξύ της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας που 
θα θεµελιώνεται στις παραπάνω αρχές και θα επιδιώξει µέσα από σταδιακή και 
προσεκτική διαδικασία εφαρµογής την αποτελεσµατική υλοποίηση των παραπάνω 
στόχων. 
 

 
4. Η φιλοσοφία του συστήµατος αξιολόγησης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου 
 
4.1. Σκοπός του συστήµατος αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση έχει διαπιστωτικό, διαµορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα. Σκοπός του προτεινόµενου συστήµατος αξιολόγησης είναι η βελτίωση της  
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις εκπαιδευτικές δοµές και στα σχολεία της χώρας. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση συµβάλλει: α) στη διαπίστωση της ποιότητας, των 
λειτουργιών και των αποτελεσµάτων του εκπαιδευτικού έργου στις δοµές και τις 
σχολικές µονάδες και του έργου των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, 
β) στην επίλυση δυσλειτουργιών, αδυναµιών και προβληµάτων που παρατηρούνται σε 
επίπεδο δοµών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναµικού, γ) στη διάχυση των καλών 
πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιµόρφωσης και της ανατροφοδότησης του έργου 
τους, δ) στην υποστήριξη της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, ε) στη διαρκή ενηµέρωση της κοινωνίας, της 
Πολιτείας και των εκπαιδευτικών σχετικά µε το επιτελούµενο έργο. 
 
Η αξιολόγηση δίνει έµφαση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Σκοπός του 
συστήµατος της αξιολόγησης δεν είναι η βαθµολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών 
και των σχολικών µονάδων, αλλά η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
ως µιας συνεχούς διαδικασίας ενίσχυσης της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των µαθητών και 
της κοινωνίας. 
 
Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου συνδέεται υποχρεωτικά µε τον 
προσδιορισµό της έννοιας «ποιότητα» στα ακόλουθα: 
1. Στο έργο των ∆οµών (Κεντρικό επίπεδο, Περιφερειακές ∆/νσεις, ∆/νσεις Εκπ/σης, 
Σχολικές Μονάδες) 
2. Στις διαδικασίες που αναπτύσσονται/εφαρµόζονται σε όλα τα παραπάνω επίπεδα 
3. Στο έργο των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 
 
Στον καθορισµό της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου λαµβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα: 
α. Το πλαίσιο της «ποιότητας» συνδέεται µε τον καθορισµό βασικών αρχών και 
προδιαγραφών ποιότητας που ισχύουν στα διάφορα επίπεδα υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού έργου (βλ. πίνακα µε παράδειγµα 1). 
β. Η αξιολόγηση της ποιότητας συνδέεται µε το βαθµό επίτευξης των στόχων ανάλογα 
µε τις καθορισµένες αρχές/ προδιαγραφές, τις δυνατότητες του φορέα υλοποίησης (π.χ. 
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∆/νση Εκπαίδευσης, σχολική µονάδα) και τις ιδιαιτερότητες του πεδίου εφαρµογής 
(σχολική τάξη, ιδιαιτερότητες µαθητών). 
γ. Εκείνος που ορίζει τις προδιαγραφές της ποιότητας, δηλαδή η Πολιτεία, έχει και τη 
βασική ευθύνη για τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων επιτέλεσης και υλοποίησης 
του έργου σε κάθε επίπεδο/κατηγορία. Αντίστοιχα, οι φορείς (π.χ. σχολικές 
µονάδες/εκπαιδευτικοί) έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου µε βάση τα 
δεδοµένα που ισχύουν στο πεδίο εφαρµογής του έργου τους. 
 
 
 
Παράδειγµα 1: Αρχές και πρότυπα ποιότητας στην ελληνική εκπαίδευση 
 
Ορισµένες από τις βασικές αρχές και τα πρότυπα ποιότητας που διέπουν σήµερα την ελληνική 
εκπαίδευση και στηρίζονται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, είναι οι ακόλουθες: 
 
-Το σχολείο επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατοµικών και κοινωνικών ικανοτήτων των 
µαθητών ανεξαρτήτως γένους, κοινωνικής, πολιτισµικής προέλευσης ή άλλων ιδιαιτεροτήτων 
-Η οργάνωση και η λειτουργία του σχολείου βασίζεται στη διαµόρφωση ενός συµµετοχικού, 
συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής µονάδας. 
-Η οργάνωση και η διοίκηση του σχολείου βασίζεται στην αξιοποίηση της εµπειρίας και των 
ικανοτήτων των  εκπαιδευτικών και υποστηρίζει την επαγγελµατική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. 
-Οι εκπαιδευτικοί είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και ασκούν µε επάρκεια και 
αποτελεσµατικότητα τα καθήκοντά τους προς τους µαθητές και το σχολείο. 
-Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και προσαρµόζουν τη διδασκαλία στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
µαθητών, χρησιµοποιούν κατάλληλες και ποικίλες διδακτικές µεθόδους, αξιοποιούν τον διαθέσιµο 
εξοπλισµό και επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στις διαδικασίες της µάθησης. 
-Οι εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν θετικό  παιδαγωγικό κλίµα στη σχολική τάξη, ενισχύουν τη 
δηµιουργική συνεργασία µεταξύ των µαθητών, παρακολουθούν συστηµατικά την πρόοδο των 
µαθητών και χρησιµοποιούν ποικίλες µεθόδους αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της 
διδασκαλίας και των εργασιών των µαθητών. 
-Οι σχέσεις στο σχολείο διέπονται από τις αρχές της µη διάκρισης, του σεβασµού των 
δικαιωµάτων και της προσωπικότητας των µαθητών και της δηµιουργίας ασφαλούς 
περιβάλλοντος µάθησης.  
-Στο σχολείο εφαρµόζονται πρακτικές παρακολούθησης της φοίτησης των µαθητών, 
υποστηρίζεται τακτική και αµφίδροµη επικοινωνία µε τους γονείς και αναπτύσσονται 
εποικοδοµητικές συνεργασίες µε άλλα σχολεία, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.      
-Στο σχολείο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράµµατα, αναλαµβάνονται καινοτόµες πρωτοβουλίες 
και αναπτύσσονται υποστηρικτικές και αντισταθµιστικές παρεµβάσεις.   
-Στο σχολείο υποστηρίζεται µια συνεχής και συστηµατική διαδικασία προγραµµατισµού και 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου, που βασίζεται στη διευρυµένη συµµετοχή των µελών της 
σχολικής κοινότητας και διασφαλίζει την αξιοποίηση και την βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων.    
 

 
 
4.2. Η αξιολόγηση ως «εκπαιδευτικό συµβόλαιο» µεταξύ Πολιτείας και 
εκπαιδευτικής κοινότητας 
Όπως στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, προτείνεται και για τη χώρα µας ένα  
συνδυαστικό σύστηµα αξιολόγησης, που περιλαµβάνει την αυτο-αξιολόγηση, η οποία  
γίνεται από συλλογικά όργανα και αφορά στο εκπαιδευτικό έργο των δοµών, του 
ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήµατος, την ιεραρχική 
εσωτερική αξιολόγηση, που γίνεται από θεσµικά όργανα  και αφορά στο εκπαιδευτικό 
έργο µονάδων, στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, και την εξωτερική 
αξιολόγηση, που  γίνεται από  ανεξάρτητη διασφάλισης της ποιότητας και αφορά στη 
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διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειµενικότητας των 
διαδικασιών αξιολόγησης δοµών, στελεχών και εκπαιδευτικών. 
Κάθε διαδικασία έχει διακριτούς στόχους, µέσα και τρόπους υλοποίησης. Ο συνδυασµός 
των τριών µορφών προτείνεται µε σκοπό την αντιµετώπιση επιµέρους αδυναµιών που 
έχουν καταγραφεί από την αποκλειστική εφαρµογή καθενός από αυτά σε άλλα 
εκπαιδευτικά συστήµατα και γιατί κάθε µορφή αξιολόγησης παρακολουθεί ιδιαίτερες 
λειτουργίες και διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήµατος.  
Η διαµόρφωση ενός συστήµατος αξιολόγησης που ενσωµατώνει τις αντιλήψεις της 
«αυτoαξιολόγησης» (σ’ όλα τα επίπεδα: κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό), συνδέεται µε 
τη θέσπιση ενός «εκπαιδευτικού συµβολαίου» µεταξύ της Πολιτείας και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας το οποίο αποτελεί θεµέλιο λίθο του συστήµατος αξιολόγησης. 
Βασικές έννοιες-κλειδιά του «εκπαιδευτικού συµβολαίου», αλλά και του πλαισίου της 
«αυτoαξιολόγησης» είναι οι ακόλουθες: εµπιστοσύνη, ευθύνη, σχετική αυτονοµία, 
βαθµός ελευθερίας.  
  
Βασικές έννοιες του «εκπαιδευτικού συµβολαίου» 
Οι έννοιες της «εµπιστοσύνης» και της «ευθύνης» είναι θεµελιώδεις για την εφαρµογή 
του συστήµατος αξιολόγησης, συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους και έχουν αµφίδροµο 
χαρακτήρα µεταξύ των δύο πλευρών: της Πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.  
Η Πολιτεία εµπιστεύεται τους διδάσκοντες αναγνωρίζοντας το ψηλό αίσθηµα ευθύνης 
που διακρίνει την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις και δεδοµένα (υποδοµές, µέσα, χρηµατοδότηση, κίνητρα, 
κ.λπ.), να υποστηρίζει, να ενισχύει και να διασφαλίζει τη συνέχεια του έργου, την 
επαγγελµατική αναβάθµιση (κατάρτιση, επιµόρφωση, κ.λπ.) των εκπαιδευτικών. 
Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί εµπιστεύονται την Πολιτεία και αναλαµβάνουν την ατοµική 
και συλλογική ευθύνη απέναντι στους µαθητές τους και στην κοινωνία για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας µε βάση τις 
παρεχόµενες προϋποθέσεις από την Πολιτεία.  
Οι έννοιες της «σχετικής αυτονοµίας» και του «βαθµού ελευθερίας», θεωρούνται 
βασικές για την περιγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιτελείται το 
εκπαιδευτικό έργο στις σχολικές µονάδες της χώρας.  
Η έννοια της «σχετικής αυτονοµίας» συνδέεται  µε τις ιδιαιτερότητες, τις διαφορές και 
τις ανισότητες που υφίστανται µεταξύ των σχολικών µονάδων (υποδοµών και µέσων, 
γεωγραφικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, υποστήριξης από εκπαιδευτικούς φορείς και την 
τοπική αυτοδιοίκηση) και επηρεάζουν το σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση 
του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων, ώστε να 
προσαρµόζεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συγκεκριµένες συνθήκες και όρους 
λειτουργίας των σχολικών µονάδων. 
Η έννοια του «βαθµού ελευθερίας» αφορά στην ελευθερία της διδασκαλίας και 
υφίσταται ως συστατικό στοιχείο αυτής. ∆εν αποτελεί προνόµιο των εκπαιδευτικών άλλα 
όρο άσκησης του λειτουργήµατός τους καθώς συνδέεται άµεσα µε την υποχρέωση της  
προσαρµογής της στις ιδιαιτερότητες των µαθητών των τάξεων που κάθε φορά 
διδάσκουν. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι βαθµοί ελευθερίας των εκπαιδευτικών είναι 
σχετικοί και δεν υπερβαίνουν τα όρια που θέτει η ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία και 
το συνταγµατικό πλαίσιο της χώρας.    
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Στη συνέχεια επιχειρείται η αποσαφήνιση και η ενσωµάτωση των παραπάνω εννοιών στη 
φιλοσοφία του συστήµατος αξιολόγησης, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
σχολικών µονάδων και των εκπαιδευτικών.   
 
Α. Η σχολική µονάδα 
1.Το σχολείο (και οι µαθητές) χαρακτηρίζεται από ανισότητες και ασυµµετρίες 
(κοινωνικές, πολιτισµικές, οικονοµικές, µορφωτικές, γεωγραφικές).  
2.Κάθε σχολείο έχει ιδιαιτερότητες που επηρεάζονται από τη βαθµίδα στην οποία ανήκει 
(προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, ειδική αγωγή, τεχνική-επαγγελµατική 
εκπαίδευση), την τοπική κοινωνία, τη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού, το ανθρώπινο 
δυναµικό, τις υποδοµές και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί. 
3.Το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, χαρακτηρίζεται από ‘σταθερές’, όπως ενιαίο αναλυτικό πρόγραµµα, ίδια 
σχολικά εγχειρίδια (βιβλίο του µαθητή, βιβλίο του εκπαιδευτικού) και προτεινόµενες 
διδακτικές µεθόδους σε όλα τα σχολεία της χώρας.  
Συνεπώς, η αξιολόγηση πρέπει να αφορά σε όλες τις παραµέτρους (δεδοµένα και 
προϋποθέσεις, διαδικασίες, αποτελέσµατα) και τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου στη 
σχολική µονάδα, που εµπίπτουν τόσο στην περιοχή ευθύνης της πολιτείας (δεδοµένα και 
προϋποθέσεις) όσο και στην περιοχή ευθύνης του εκπαιδευτικού (εφαρµογή 
διαδικασιών, αποτελέσµατα). 
 
Β. Οι εκπαιδευτικοί 
1.Οι εκπαιδευτικοί είναι (δηµόσιοι και ιδιωτικοί) υπάλληλοι και λειτουργοί µε 
επιστηµονική κατάρτιση και επαγγελµατική ειδηµοσύνη και, κατά συνέπεια, η  
αξιολόγηση πρέπει να αφορά  σε όλες τις διαστάσεις της ιδιότητας/ταυτότητας των 
εκπαιδευτικών. 
2.Το πλαίσιο των παραπάνω διαστάσεων περιγράφεται στο θεσµικό πλαίσιο 
(καθηκοντολόγιο, εκπαιδευτική νοµοθεσία), αλλά επηρεάζεται και από άλλες 
παραµέτρους που αφορούν, κυρίως, την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
(πρόσθετες σπουδές, επιστηµονική δραστηριότητα, επιµόρφωση, κοινωνικό έργο, κ.λπ.). 
3.Οι εκπαιδευτικοί διορίζονται µε βάση το πτυχίο τους και εξετάσεις στο ΑΣΕΠ. 
Σύµφωνα µε επικρατούσες διεθνώς επιστηµονικές αντιλήψεις (και τη σχετική ερευνητική 
βιβλιογραφία), οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούνται επαρκώς προετοιµασµένοι µε βάση τις 
σπουδές στο πανεπιστήµιο  για τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου.  
Στην ελληνική πραγµατικότητα δέχονται µια ταχύρρυθµη εισαγωγική επιµόρφωση, αλλά 
δεν υποστηρίζονται, µέχρι σήµερα, από µέντορα, παρά τις προβλέψεις της κείµενης 
νοµοθεσίας (Ν. 3848/10). Σύστηµα συστηµατικής επιµόρφωσης και επαγγελµατικής 
στήριξης/ ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των στελεχών δεν υφίσταται. Η 
επιµόρφωση που τους παρέχεται δεν έχει συνέχεια, είναι περιστασιακή, πολλές φορές 
δεν είναι εστιασµένη στις ιδιαιτερότητες των ίδιων και της σχολικής µονάδας και δεν 
απευθύνεται σε όλους (επηρεάζεται ιδιαίτερα από γεωγραφικές ανισότητες «πόλης-
επαρχίας»). Η θεσµοθέτηση ενός συστήµατος συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής και 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης από την Πολιτεία συνιστά την πρώτη προϋπόθεση για την 
επιτυχία του συστήµατος αξιολόγησης που εδώ προτείνεται.  
 
4.Ο θεσµός του Σχολικού Συµβούλου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
βαθµίδων (ειδικότητα και παιδαγωγική ευθύνη στη ∆/θµια, αναλογία εκπαιδευτικών ανά 
ειδικότητα), αλλά και µεταξύ των περιοχών της χώρας, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 
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Πολιτεία δε διαθέτει τα απαιτούµενα για τις µετακινήσεις κονδύλια. Πρόσθετες 
αδυναµίες και προβλήµατα έχουν να κάνουν µε τη έλλειψη υποδοµών και στοιχειώδους 
στελέχωσης των γραφείων τους. Η υποστήριξη του θεσµού του Σχολικού Συµβούλου 
από την πολιτεία εξακολουθεί να µην είναι αυτή που οι σηµερινές συνθήκες της 
εκπαίδευσης απαιτούν παρά τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του. Η υποστήριξη του 
θεσµού του Σχολικού Συµβούλου από την Πολιτεία συνιστά τη δεύτερη προϋπόθεση για 
την επιτυχία οποιουδήποτε συστήµατος αξιολόγησης που εδώ προτείνεται. 
 
5.Ο εκπαιδευτικός στην επιτέλεση του έργου του εξαρτάται άµεσα από τα δεδοµένα του 
σχολείου (υποδοµές και µέσα), είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει υπόψη του τις ειδικές 
συνθήκες που επικρατούν σε αυτό αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας (π.χ στο Λύκειο 
η κοινωνία πιέζει τον εκπαιδευτικό σε διδασκαλία προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των 
πανελληνίων εξετάσεων) και διαθέτει ένα «βαθµό ελευθερίας» , ώστε να συνθέτει και να 
προσαρµόζει το έργο του στις απαιτήσεις της τάξης και στις ιδιαιτερότητες των µαθητών.  
Η υποστήριξη  του θεσµού του ∆ιευθυντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων 
από την Πολιτεία αποτελεί την τρίτη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε 
συστήµατος αξιολόγησης που εδώ προτείνεται.  
 
∆ιαπίστωση: Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγµατώνεται µε διαφορετικές προϋποθέσεις, 
µε διαφορετικό τρόπο, από διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικούς µαθητές, σε 
διαφορετικά σχολεία της χώρας και παράγει διαφορετικά αποτελέσµατα. Άρα το κρίσιµο 
ζήτηµα δεν είναι η βελτίωση της ποιότητας γενικά, όπως κάποιοι απλουστευτικά 
ισχυρίζονται, αλλά η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου κάθε 
συγκεκριµένου σχολείου της χώρας και από κάθε έναν εκπαιδευτικό. Συνακόλουθα, το 
κρίσιµο ζήτηµα της αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως 
αυτό πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της «σχετικής αυτονοµίας» κάθε σχολικής µονάδας 
της χώρας. 
 
Συµπεράσµατα για το σύστηµα αξιολόγησης 
 
1.Το σύστηµα της αξιολόγησης που προτείνεται, λαµβάνει υπόψη  τα δεδοµένα της 
σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας σύµφωνα: 
α) µε την εκπαιδευτική νοµοθεσία (καθήκοντα, υποχρεώσεις, κ.λπ.)  
β) µε τις εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήµη (προγράµµατα σπουδών, διδακτικό και 
παιδαγωγικό έργο, σχέσεις κ.λπ.) 
γ) µε τις ιστορικά διαµορφωµένες ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 
 
2. Το σύστηµα της αξιολόγησης που προτείνεται στηρίζεται στην διαµόρφωση ενός 
«εκπαιδευτικού συµβολαίου», αποσκοπεί στην σταδιακή διαµόρφωση µιας κουλτούρας 
αξιολόγησης, η οποία σήµερα λείπει από τη χώρα και θεµελιώνεται στις αρχές της 
εµπιστοσύνης, της ευθύνης, της δικαιοσύνης και της επαγγελµατικής δεοντολογίας που 
έχει αναπτύξει το σώµα των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, κατά τη διαµόρφωση του 
συστήµατος αξιολόγησης λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:  
Εκπαιδευτικό συµβόλαιο σηµαίνει εκ των προτέρων σαφώς διατυπωµένους και κοινά 
αποδεκτούς όρους(πλαίσιο, διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης). 
Εµπιστοσύνη σηµαίνει αποδοχή της σχετικής αυτονοµίας και των βαθµών ελευθερίας 
και συνδέεται µε την έµφαση στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και τη 
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διαµορφωτική αξιολόγηση, τον περιορισµό της εξουσίας του εξωτερικού αξιολογητή 
και την εισαγωγή πολλαπλών πηγών αξιολόγησης. Έµφαση στην αυτοαξιολόγηση 
σηµαίνει έµφαση στα εκπαιδευτικά τεκµήρια (έγγραφα σχολείου, ατοµικός φάκελος 
του εκπαιδευτικού (portfolio) της σχολικής µονάδας. Σηµαίνει, επίσης, ότι το σύστηµα 
ενσωµατώνει διαδικασίες αυτoαξιολόγησης της σχολικής µονάδας και των 
εκπαιδευτικών και αναζητά τρόπους διασύνδεσής της µε την ιεραρχική εσωτερική 
αξιολόγηση και την εξωτερική αξιολόγηση.  
Ευθύνη σηµαίνει σαφώς καθορισµένο πλαίσιο υποχρεώσεων και διαδικασιών ελέγχου 
που στηρίζεται στη σχετική αυτονοµία και λαµβάνει υπόψη τους βαθµούς ελευθερίας 
των εκπαιδευτικών. Αποδοχή της ευθύνης σηµαίνει σαφή καθορισµό των επιπέδων 
ποιότητας, µε βάση διακριτές αρχές του εκπαιδευτικού έργου, σαφώς διατυπωµένο 
πλαίσιο (καθορισµό πεδίων, τοµέων και κριτηρίων), διαδικασίες και εργαλεία 
αξιολόγησης. 
∆ικαιοσύνη σηµαίνει ίδια κριτήρια κρίσης, επιλογής, εξέλιξης για όλους και διασφάλιση 
των ίσων ευκαιριών για όλους. 
Έµφαση στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σηµαίνει θέσπιση ενός 
συστήµατος αξιολόγησης που διασφαλίζει και προωθεί τις ευκαιρίες για όλους. 
Βασίζεται και αναδεικνύει την πρόσθετη και την προστιθέµενη αξία στο έργο των 
εκπαιδευτικών, αναγνωρίζει τις διαφορές µεταξύ των εκπαιδευτικών ως στοιχείο 
ποιότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρεί τη συνεχή επαγγελµατική αναβάθµιση 
των εκπαιδευτικών ως θεµελιώδη παράµετρο για τη βελτίωση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία και συνδέει άµεσα τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
µε την ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 
Σύνδεση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού µε την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας 
σηµαίνει διασφάλιση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο συστηµάτων, διαµέσου της 
αντιστοιχίας των πεδίων, τοµέων και κριτηρίων, χωρίς αυτό να σηµαίνει υποχρεωτικά 
οµοιότητα ή ταύτιση και των διαδικασιών αξιολόγησης. 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ:  
 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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5. Το πλαίσιο του συστήµατος της αξιολόγησης. 
 
Η αξιολόγηση εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
αναφέρεται και στις δύο διαστάσεις (διοικητική και εκπαιδευτική) και αφορά στις δοµές, 
στις διαδικασίες και στο ανθρώπινο δυναµικό.  
 
Η αξιολόγηση διακρίνεται: α) σε ιεραρχική εσωτερική, κατά την οποία αξιολογούν 
θεσµικά όργανα, που ανήκουν οργανικά στο πεδίο εφαρµογής του εκπαιδευτικού έργου, 
β) σε εξωτερική, κατά την οποία αξιολογούν θεσµικά όργανα ανεξάρτητης αρχής.   
Συνδυάζεται µε την εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης, µε συλλογικές, κυρίως, διαδικασίες  
είτε πρόκειται για δοµές (Περιφερειακές ∆/νσεις Π.Ε. & ∆.Ε., ∆/νσεις Εκπ/σης, σχολικές 
µονάδες) είτε για διαδικασίες (ανάπτυξη σχεδίων δράσης, σχεδιασµός, εφαρµογή, 
ανατροφοδότηση, αξιοποίηση αποτελεσµάτων) είτε για το ανθρώπινο δυναµικό 
(αυτοβελτίωση, επαγγελµατική ανάπτυξη, προαγωγή). 
  
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης συνδέεται άρρηκτα µε τη φιλοσοφία της 
«στοχοθεσίας» και βασίζεται στην εφαρµογή του πλαισίου Π-Ε-Α-Ε-Α 
(Π=Προγραµµατίζω, Ε=Εφαρµόζω, Α=Αξιολογώ/Ανατροφοδοτώ, Ε=Εφαρµόζω, 
Α=Αξιολογώ/Αξιοποιώ). 
 
Στην αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των 
εκπαιδευτικών χρησιµοποιούνται περιγραφικές κλίµακες, που σηµαίνει ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν κατατάσσονται σε κλίµακες αριθµητικής αποτίµησης. 
 
Στον πίνακα 2 παρατίθεται αναλυτικά ένα παράδειγµα για την ανάπτυξη του συστήµατος 
αξιολόγησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
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Πίνακας 2 : Παράδειγµα Ανάπτυξης Συστήµατος Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση 

Επίπεδα Φορέας 
Αξιολόγησης 

Σκοπός Τι / Ποιος Αξιολογείται Από ποιον 
(όργανο αξιολόγησης) 

Πως 
(µε ποια διαδικασία) 

Με ποια µέσα 

 
 

Κεντρικό 

 
Αρχή ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας στην 
Εκπαίδευση 
(Α.∆Ι.Π.Ε) 

-Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Συστήµατος  
-Παρακολούθηση διαδικασιών 
εφαρµογής 
- Μεταξιολόγηση του 
συστήµατος αξιολόγησης 
-Εκδίκαση ενστάσεων (Σχ. 
Συµβούλων-∆/ντών Εκπ/σης) 

 
-Εκπαιδευτικό σύστηµα (∆οµές, 
Λειτουργίες, Μέσα, Εκροές) 
-∆ιαδικασίες Αξιολόγησης 
-∆οµή (ΥΠΑΙΘΠΑ) 

 
-Μέλη της Α.∆Ι.Π.Ε 
 
-Εξωτερικοί 
εµπειρογνώµονες 

-Επεξεργασία ποιοτικών & 
ποσοτικών δεδοµένων,  
-Σύνταξη εκθέσεων 
- Επιτόπιοι έλεγχοι αξιοπιστίας 
στοιχείόγησηων σε 
οποιοδήποτε επίπεδο    
-(Υ∆∆Α) / ΚΠΑ 
(Αυτοαξιολόγηση + εξωτερική) 

 
Εκθέσεις (∆είκτες & 
κριτήρια ποιότητας) 
 

 
-Συντονισµός διαδικασιών  
 

∆οµή  (Υπηρεσία) 
∆ιαδικασίες 

 
Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. 

Υπ. ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης 
(Υ∆∆Α) / ΚΠΑ 
(Αυτοαξιολόγηση + εξωτερική) 

Εκθέσεις Υπηρεσίας 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

 
 

Περιφερειακό 

 
 
Περιφερειακή ∆/νση 

 
-Αξιολόγηση στελεχών  
 

Περιφ. ∆/ντής 
Προϊστάµενος Ε.Π.Κ. 

Ανώτατα Στελέχη 
 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

Υ∆∆Α / ΚΠΑ 
ΑΠΕΕ (Αυτοαξιολόγηση+ 
εξωτερική) 

Ατοµικές Εκθέσεις 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

-Συντονισµός διαδικασιών  ∆οµή (Υπηρεσία) 
∆ιαδικασίες 

Περιφ. ∆νση  Υ∆∆Α / ΚΠΑ  
(Αυτοαξιολ + εξωτερική) 

Εκθέσεις Υπηρεσίας 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

 
Σχολικός Σύµβουλος 
 

Εκθ. Περιφ. ∆ντή µετά από 
εισήγηση Προιστ.  ΕΠΚ (στα 
σχετικά µε τα καθήκοντά του 
αντικείµενα) 

ΑΠΕΕ (Αυτοαξιολόγηση + 
εξωτερική) 

Εκθέσεις Υπηρεσίας 
Ατοµικές. Εκθέσεις 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

 
 
 
 
∆/νση Εκπαίδευσης  

 
 
 
 
-Αξιολόγηση στελεχών  
  

∆ιευθυντής Εκπ/σης 
Εκθ. Περιφ. ∆ντή µετά από 
εισήγηση Προιστ.  ΕΠΚ (στα 
σχετικά µε τα καθήκοντά του 
αντικείµενα) 

ΑΠΕΕ (Αυτοαξιολόγηση + 
εξωτερική) 

Εκθέσεις Υπηρεσίας 
Ατοµικές Εκθέσεις 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

 
 
 

∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης 

Μονάδα 
∆ιασφάλισης 
Ποιότητας στην 
Εκπαίδευση 
(ΜΟ.∆Ι.Π.Ε) 

-Εξωτερική αξιολόγηση σχολείων 
(για τη διαπίστωση της 
εγκυρότητας των εκθέσεων 
αυτοαξιολόγησης) 
-Εκδίκαση ενστάσεων ∆/ντών 
σχ.µον. &  εκπαιδευτικών 

Οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης 
των σχολικών µονάδων 

-ΜΟ.∆Ι.Π.Ε 
-Αρχ. Σχ. Σύµβουλοι (µε 
υψηλά προσόντα) που 
ορίζονται από την Α.∆Ι.Π.Ε 

ΑΠΕΕ (Αυτοαξιολόγηση + 
εξωτερική) 

Εκθέσεις Υπηρεσίας 
Ατοµικές Εκθέσεις  
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

Αξιολόγηση   
σχολείου 

Εκπαιδευτικό έργο Σύλλογο διδασκόντων  + 
ΜΟ.∆Ι.Π.Ε 

ΑΠΕΕ (Αυτοαξιολ + 
εξωτερική) 

Εκθέσεις Σχολείων 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

Αξιολόγηση  ∆/ντή  ∆/ντής σχολείου -Σχ. Σύµβουλος 
-∆/ντής Εκπ/σης 
(αυτοαξιολόγηση +τεκµήρια-
έκθεση ΑΠΕΕ σχολικές 
µονάδες  

 ΑΠΕΕ (Αυτοαξιολ όγηση+ 
εξωτερική) 

Εκθέσεις Υπηρεσίας 
Ατοµικές Εκθέσεις 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

 
 

Τοπικό 

 
  
 
Σχολική Μονάδα 

 
Αξιολόγηση Εκπ/κού 

 
Εκπαιδευτικός 

- Σχ. Σύµβουλος  
-∆/ντής  σχ. µονάδας 
(αυτοαξιολόγηση +τεκµήρια-
έκθεση ΑΠΕΕ σχ. µονάδα ) 

 
ΑΠΕΕ (Αυτοαξιολόγηση + 
εξωτερική) 

Εκθέσεις Υπηρεσίας 
Ατοµικές Εκθέσεις 
(Πεδία, Τοµείς  & 
κριτήρια ποιότητας) 

* Εισαγωγική 
Αξιολόγηση 
Στελεχών 
εκπ/σης 

 
 Συµβούλια 
Επιλογών 

 
-Επιλογή στελεχών 
 

 Περιφ ∆ντής  
Σχολικός Σύµβουλος 
∆/ντής  Εκπ/σης 
∆/ντής σχ. µονάδς 

 
Συµβούλια Επιλογών 

Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο Εκθέσεις Υπηρεσίας 
Ατοµικές Εκθέσεις 
(∆είκτες & κριτήρια 
ποιότητας) 

Σηµ. Ι. Α.∆Ι.Π.Ε/ΜΟ.∆Ι.Π.Ε: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το πλαίσιο των ΑΕΙ (δοµή, λειτουργία) προσαρµοσµένο στην εκπαίδευση. ΙΙ. ΚΠΑ : Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Θα χρησιµοποιηθεί το 
ΚΠΑ του Υ∆∆Α προσαρµοσµένο στην εκπαίδευση). ΑΠΕΕ: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (Το εκπ/κό υλικό και τα εργαλεία θα παραχθούν/επιλεγούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.A)
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6. Ο ρόλος της Α.∆Ι.Π.Ε. και της ΜΟ.∆Ι.Π.Ε 
 
6.1.  Η  Α.∆Ι.Π.Ε 
 
Προτείνεται Ανεξάρτητη ∆ηµόσια Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην 
Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.Ε), η οποία είναι η εποπτική και συντονιστική αρχή του 
συστήµατος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στη γενική εκπαίδευση.  
  
Σκοπός της Α.∆Ι.Π.Ε. είναι:  
 
- η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας µέσα από 
τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας των διαδικασιών εφαρµογής του συστήµατος της 
αξιολόγησης (αξιοπιστία εκθέσεων, εγκυρότητα δεδοµένων, αντικειµενικότητα κρίσεων, 
αποτελεσµατικότητα διαδικασιών, ανατροφοδότηση, αναπροσαρµογή εργαλείων 
αξιολόγησης  κ.λπ.). 
-η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δοµών σε όλα τα επίπεδα (κεντρικό/ΥΠΑΙΘΠΑ, 
περιφερειακό/Περ. ∆νση, νοµαρχιακό/∆νση Εκπ/σης), των σχολικών µονάδων και του 
ανθρώπινου δυναµικού όλων των βαθµίδων της γενικής εκπαίδευσης και παραµέτρων 
που επηρεάζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (υποδοµές, µέσα, προγράµµατα 
σπουδών και σχολικά εγχειρίδια, επιµόρφωση εκπαιδευτικών, κ.α.). 
-η ενηµέρωση της Πολιτείας για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του διοικητικού και 
εκπαιδευτικού έργου µε σκοπό την ουσιαστική συµβολή στη χάραξη της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 
-η προαγωγή της έρευνας σε επιµέρους τοµείς που αφορούν στην αξιολόγηση και τη 
βελτίωση της ποιότητας του έργου.  
- η µεταξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης µε σκοπό την ανατροφοδότηση και τη 
βελτίωση των διαδικασιών και των εργαλείων της αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζονται 
η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αντικειµενικότητα της όλης διαδικασίας. 
 
Η Α.∆Ι.Π.Ε. είναι ανεξάρτητη δηµόσια αρχή/ΝΠ∆∆. Ο κανονισµός λειτουργίας και οι 
διαδικασίες αξιολόγησης της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και 
ανοικτές σε δηµόσιο έλεγχο. 
Η Α.∆Ι.Π.Ε. δεν είναι ελεγκτικός ούτε παρεµβατικός µηχανισµός στην αποστολή και τη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών και των σχολικών µονάδων της γενικής 
εκπαίδευσης της χώρας.   
Η ανάθεση της εκδίκασης των  ενστάσεων της εσωτερικής-ιεραρχικής αξιολόγησης στην 
Α.∆Ι.Π.Ε. και τα τοπικά της όργανα, τις ΜΟ.∆Ι.Π.Ε, πραγµατοποιείται έτσι ώστε αυτή 
να διαθέτει ένα ακόµα εργαλείο ελέγχου της αξιοπιστίας του συστήµατος αξιολόγησης 
και επιπλέον οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν ένα αξιόπιστο όργανο κρίσης των ενστάσεών 
τους, το οποίο δεν θα τους συνδέει µε σχέση υπηρεσιακής εξάρτησης.    
 
Βασικό έργο της Α.∆Ι.Π.Ε. είναι η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και 
διοικητικού  έργου στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης µέσα από τη διαπίστωση της 
καλής λειτουργίας των διαδικασιών εφαρµογής του συστήµατος της αξιολόγησης 
(συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, αξιοπιστία εκθέσεων, εγκυρότητα 
δεδοµένων, αποτελεσµατικότητα διαδικασιών, ανατροφοδότηση, αναπροσαρµογή 
εργαλείων αξιολόγησης, κ.λπ.), καθώς και η διαµόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση 
του συστήµατος αξιολόγησης ως όλο ή µέρους αυτού.    
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Η δοµή, η λειτουργία και η στελέχωση της Α.∆Ι.Π.Ε. (∆ιοικητικό Συµβούλιο, µόνιµο 
προσωπικό, προσωπικό µε θητεία, εξωτερικοί εµπειρογνώµονες, κ.λπ.), καθορίζεται   
σύµφωνα µε το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής του έργου της, την εµπειρία από τη 
λειτουργία αντίστοιχων φορέων (πχ. Α.∆Ι.Π. (Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης), ΚΕΕ, κα.).1    
 
6.2. Η ΜΟ.∆Ι.Π.Ε.  
 
Η Μονάδα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση (ΜΟ.∆Ι.Π.Ε) είναι ο φορέας 
υλοποίησης του έργου της Α.∆Ι.Π.Ε. στο επίπεδο της Περιφερειακής ∆νσης ή της ∆νσης 
Εκπ/σης. Έργο της ΜΟ.∆Ι.Π.Ε.  είναι η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου στα σχολεία της Περιφέρειας µέσα από τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας των 
διαδικασιών εφαρµογής του συστήµατος της αξιολόγησης (αξιοπιστία εκθέσεων, 
εγκυρότητα δεδοµένων, αντικειµενικότητα κρίσεων, αποτελεσµατικότητα διαδικασιών, 
ανατροφοδότηση, αναπροσαρµογή εργαλείων αξιολόγησης, ενστάσεις, κ.λπ.). 
Η ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. δεν είναι ελεγκτικός ούτε παρεµβατικός µηχανισµός στην αποστολή και 
τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών και των σχολικών µονάδων της γενικής 
εκπαίδευσης της χώρας.   
 
Η ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. λειτουργεί στο επίπεδο της Περιφερειακής ∆/νσης ή της ∆/νσης Εκπ/σης. 
Επιστηµονικά εποπτεύεται από την Α.∆Ι.Π.Ε. Συνεργάζεται µε τα κατά τόπους Γραφεία 
των Σχολικών Συµβούλων.2 ∆ιοικητικά µπορεί αρχικά να στηρίζεται από τις ∆/νσεις 
Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπαίδευσης και να αποκτήσει  αυτόνοµη γραµµατειακή υποστήριξη 
προϊούσης της εφαρµογής του συστήµατος Αξιολόγησης. 

 
Η δοµή, η λειτουργία και η στελέχωση της ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. καθορίζεται µε Υπουργική 
Απόφαση, σύµφωνα µε το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής του έργου της, (π.χ. 
µπορεί να στελεχώνεται από καταξιωµένα στελέχη επί θητεία στην τελευταία φάση της 
καριέρας τους, µόνιµο προσωπικό, προσωπικό µε θητεία, κ.λπ.), την εµπειρία από τη 
λειτουργία αντίστοιχων φορέων (πχ. ΜΟ.∆Ι.Π. (Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης).    
 
 
7. Κεντρικό επίπεδο: Η αξιολόγηση του ΥΠΑΙΘΠΑ 
 
Η αξιολόγηση του ΥΠΑΙΘΠΑ ως δοµής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πλαίσιο της 
αξιολόγησης των διοικητικών δοµών του Υπουργείου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Στην αξιολόγηση του ΥΠΑΙΘΠΑ εφαρµόζεται το Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης (ΚΠΑ/Υ∆∆Α) προσαρµοσµένο στην εκπαίδευση. Το ΚΠΑ βασίζεται στη 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
Το ΥΠΑΙΘΠΑ αξιολογείται από την Α.∆Ι.Π.Ε. ως προς την αποτελεσµατικότητα στην 
επίτευξη στόχων, διαδικασιών υλοποίησης (σχεδιασµός, εφαρµογή, ενδιάµεση 
αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, εφαρµογή, τελική αξιολόγηση, αξιοποίηση 

                                                 
1 Προφανώς, στην παρούσα φάση, και για την πρώτη περίοδο της εφαρµογής του θεσµού της αξιολόγησης, 
η δοµή, η λειτουργία και η στελέχωση της Α.∆Ι.Π.Ε. εξαρτάται απόλυτα από τις αντικειµενικές 
δυνατότητες της Πολιτείας να θεσπίσει νέους δηµόσιους οργανισµούς στο πλαίσιο της υφιστάµενης 
δηµοσιονοµικής πολιτικής.   
2 Σχετικά µε τη δοµή, τη λειτουργία και τη στελέχωση της Μ.Ο.∆Ι.Π. ισχύουν τα ίδια µε της Α.∆Ι.Π.Ε.   
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αποτελεσµάτων) και την επιτυχία συγκεκριµένων εκπαιδευτικών πολιτικών µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας του έργου της υπηρεσίας. 
 
8. Περιφερειακό επίπεδο: Η αξιολόγηση της Περιφερειακής ∆/νσης Π.Ε. 
& ∆.Ε. και των στελεχών εκπ/σης 
 
Η αξιολόγηση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.∆.Ε.) ως δοµής 
πραγµατοποιείται από την Α.∆Ι.Π.Ε. µε διαδικασίες και κριτήρια ανάλογα µε εκείνα  της 
αξιολόγησης των διοικητικών δοµών του Υπουργείου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Στην αξιολόγηση της Π.∆.Ε. εφαρµόζεται το Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης (ΚΠΑ/Υ∆∆Α) προσαρµοσµένο στην εκπαίδευση. Το ΚΠΑ βασίζεται στη 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.  
Η Π.∆.Ε. αξιολογείται ως προς την αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη στόχων, 
διαδικασιών υλοποίησης (σχεδιασµός, εφαρµογή, ενδιάµεση αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση, εφαρµογή, τελική αξιολόγηση, αξιοποίηση αποτελεσµάτων) και την 
επιτυχία στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών µε σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας του έργου της υπηρεσίας.  
Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες της ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας (Ατοµικός φάκελος 
+ Έκθεση αυτο-αξιολόγησης µονάδας -Π∆Ε-) από τον Γενικό γραµµατέα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
Έκτακτη αξιολόγηση γίνεται αν το ζητήσει ο  Γενικός γραµµατέας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ή 
το ζητήσει ο ίδιος. 
Ο Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης αξιολογείται 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες της ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας 
(Ατοµικός φάκελος + Έκθεση αυτοαξιολόγησης µονάδας (Π∆Ε) +  Εισήγηση-Έκθεση 
από τον Περιφερειακό ∆/ντή).  
Έκτακτη αξιολόγηση γίνεται αν το ζητήσει η ∆/νση Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ή το 
ζητήσει ο ίδιος. 
 
9. Επίπεδο ∆/νσης Εκπ/σης: Η αξιολόγηση της ∆/νσης εκπαίδευσης, των 
Σχολικών Συµβούλων και των ∆/ντών Εκπ/σης. 
 
Η αξιολόγηση της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ως δοµής πραγµατοποιείται από την 
Α.∆Ι.Π.Ε. µε διαδικασίες και κριτήρια ανάλογα µε εκείνα  της αξιολόγησης των 
διοικητικών δοµών του Υπουργείου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Στην 
αξιολόγηση της ∆.Ε. εφαρµόζεται το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ/Υ∆∆Α) 
προσαρµοσµένο στην εκπαίδευση. Το ΚΠΑ βασίζεται στη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης. 
Η ∆.Ε. αξιολογείται ως προς την αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη στόχων, 
διαδικασιών υλοποίησης (σχεδιασµός, εφαρµογή, ενδιάµεση αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση, εφαρµογή, τελική αξιολόγηση, αξιοποίηση αποτελεσµάτων) και την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών  µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
έργου της υπηρεσίας.  
Ο Σχολικός Σύµβουλος αξιολογείται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες της 
ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας: 
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α) ως προς το διοικητικό έργο από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Π.Ε. ή ∆.Ε.  (Ατοµικός 
φάκελος + Έκθεση αυτoαξιολόγησης  Γραφείου Σχολικών Συµβούλων, ως πειστήριο για 
το έργο του + Έκθεση Περιφερειακού ∆ιευθυντή Π.Ε. & ∆.Ε. Εκπαίδευσης). 
β) ως προς το παιδαγωγικό έργο από τον Προϊστάµενο Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης (Ατοµικός φάκελος + Έκθεση αυτοαξιολόγησης  Γραφείου Σχολικών 
Συµβούλων, ως πειστήριο για το έργο του + Έκθεση Προϊσταµένου ΕΠΚ). 
Την ευθύνη για τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης του έργου του Σχολικού Συµβούλου 
έχει ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής και στην τελική αξιολογική κρίση χρησιµοποιείται 
περιγραφική κλίµακα, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο τέλεσης του έργου του (ελλιπώς 
/πληµµελώς, επαρκώς, πολύ καλά, εξαιρετικά). 
Έκτακτη αξιολόγηση γίνεται αν το ζητήσει ο Περιφερειακός ∆/ντής ή ο Προϊστάµενος 
ΕΠΚ ή το ζητήσει ο ίδιος. 
 
Σηµείωση: Για τους υπηρετούντες Σχολικούς Συµβούλους η αξιολόγηση συνδέεται 
υποχρεωτικά µε τις διαδικασίες επανάκρισής τους. 

 
Ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
της ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας:  
(α) ως προς το διοικητικό έργο από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Π.Ε. & ∆.Ε.  (Ατοµικός 
φάκελος + Έκθεση αυτοαξιολόγησης της ∆/νσης Εκπ/σης ως πειστήριο για τo έργο του + 
Έκθεση Περιφερειακού ∆ιευθυντή Π.Ε. & ∆.Ε. Εκπαίδευσης). 
β) ως προς το παιδαγωγικό έργο από τον Προϊστάµενο Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης (Ατοµικός φάκελος + Έκθεση αυτοαξιολόγησης της ∆/νσης Εκπ/σης, ως 
πειστήριο για τo έργο του + Έκθεση Προϊσταµένου ΕΠΚ). 
 
Την ευθύνη για τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης του έργου του ∆ιευθυντή 
∆ιεύθυνσης έχει ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής και στην τελική αξιολογική κρίση 
χρησιµοποιείται περιγραφική κλίµακα η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο τέλεσης του 
έργου του (ελλιπώς/ πληµµελώς, επαρκώς, πολύ καλά, εξαιρετικά). 
Έκτακτη αξιολόγηση γίνεται αν το ζητήσει ο Περιφερειακός ∆/ντής ή το ζητήσει ο ίδιος. 
 
Σηµείωση: Για τους υπηρετούντες ∆ιευθυντές ∆/νσεων Εκπαίδευσης η αξιολόγηση 
συνδέεται υποχρεωτικά µε τις διαδικασίες επανάκρισης τους.  
 
10. Τοπικό επίπεδο: Η αξιολόγηση του έργου του ∆ιευθυντή της 
σχολικής µονάδας  
 
 Ο ∆ιευθυντής του σχολείου αποτελεί βασικό συντελεστή υποστήριξης και διασφάλισης 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα. Έχει την ευθύνη της 
εφαρµογής των διαδικασιών της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, της σύνταξης 
και της υποβολής της ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης και της παρακολούθησης της 
αξιολογικής διαδικασίας. Έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως προς 
το υπηρεσιακό/διοικητικό έργο στο σχολείο και την επαγγελµατική τους συνέπεια. 
 
Ο ∆ιευθυντής του σχολείου αξιολογείται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες της 
ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας: 
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α) ως προς το διοικητικό έργο από τον ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης (Ατοµικός φάκελος + 
Έκθεση αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως πειστήριο για τo έργο του + Έκθεση 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης). 
β) ως προς το παιδαγωγικό έργο από τον Σχολικό Σύµβουλο  (Ατοµικός φάκελος + 
Έκθεση αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως πειστήριο για τo έργο του + Έκθεση 
Σχολικού Συµβούλου). 
Την ευθύνη για τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης του έργου του ∆ιευθυντή σχολικής 
µονάδας έχει ο Σχολικός Σύµβουλος και στην τελική αξιολογική κρίση χρησιµοποιείται 
περιγραφική κλίµακα, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο τέλεσης του έργου του (ελλιπώς/ 
πληµµελώς, επαρκώς, πολύ καλά, εξαιρετικά). 
Έκτακτη αξιολόγηση γίνεται αν το ζητήσει ο ∆/ντής Εκπ/σης ή ο οικείος Σχ. Σύµβουλος  
ή το ζητήσει ο ίδιος. 
 
Σηµείωση: Για τους υπηρετούντες ∆ιευθυντές των σχολείων η αξιολόγηση συνδέεται µε 
τις διαδικασίες επανάκρισης.  
 
11. Η Αυτο-αξιολόγηση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου της 
Σχολικής Μονάδας.   
  
Σκοπός της αυτοαξιολόγησης 
1. Η σχολική µονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προγραµµατισµού, εφαρµογής και 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου. Η αξιολόγηση του έργου της γίνεται µε τη 
διαδικασία της αυτoαξιολόγησης. Στην υλοποίηση του έργου της συνεργάζεται µε τον 
οικείο Σχολικό Σύµβουλο, τη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης, τους ΟΤΑ, εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς και προαιρετικά µε δηµόσιες υποστηρικτικές δοµές του 
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, Τµήµατα Πανεπιστηµίων και αναγνωρισµένους 
επιστηµονικούς φορείς. 
2. Σκοπός της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (ΑΠΕΕ) είναι η 
βελτίωση και η ποιοτική αναβάθµιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και του παραγόµενου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού της 
έργου. Με την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η 
διαµόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και της 
συµµετοχής µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας 
και της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση εµπειριών από 
στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών σηµείων 
("καλών πρακτικών") και αδυναµιών και η ανάπτυξη δράσεων µε στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου.  
3. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου συµβάλλει στην αρτιότερη 
διοίκηση και λειτουργία των σχολικών µονάδων, στην αποτελεσµατική αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού, στην ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών στο σχολείο, 
στην αναβάθµιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της 
καινοτοµίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών και αντισταθµιστικών πρακτικών. Επίσης, 
συµβάλλει στην ανάδειξη των επιτευγµάτων των σχολείων, στη διάχυση των καλών 
πρακτικών, στην επισήµανση των αδυναµιών του εκπαιδευτικού συστήµατος και στην 
ανατροφοδότηση για το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισµό 
επιµορφωτικών και άλλων παρεµβάσεων.  
4. Η αξιολόγηση αποτελεί µια διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων µε στόχο τη βελτίωση της 
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ποιότητας της διδασκαλίας και της µάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των 
µαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την 
καταπολέµηση των διακρίσεων και του αποκλεισµού και το άνοιγµα του σχολείου στην 
κοινωνία. 
5. Με την αυτοαξιολόγηση επιδιώκεται η διαµόρφωση «κουλτούρας αξιολόγησης» στα 
σχολεία, η οποία εισάγει, εµπεριέχει και αποτυπώνει στοιχεία : α) συλλογικών 
διαδικασιών οµάδων εργασίας και συλλόγου διδασκόντων, καθώς τα στοιχεία της 
ετήσιας έκθεσης είναι προϊόν συνεργασίας, συνεκτίµησης και συναπόφασης όλων των 
εκπαιδευτικών του σχολείου, β) «αξιολόγησης οµοτέχνων» (peer evaluation) που 
επεδίωξαν, προαιρετικά, εκπαιδευτικοί για την ανατροφοδότησή τους, γ) «εκ των κάτω 
προς τα πάνω» (bottom – up) αξιολόγησης καθώς τα αποτελέσµατα του σχολείου 
κοινοποιούνται προς τα ανώτερα κλιµάκια της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όχι µόνο για 
λόγους ενηµέρωσης, αλλά και για να στηρίξουν τις προτάσεις και δράσεις εκπαιδευτικής 
πολιτικής, δ) εφαρµογής της «έρευνας-δράσης» (action research) στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης των σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
τόσο της σχολικής µονάδας όσο και της σχολικής τάξης. 
Η «αξιολόγηση µεταξύ των εκπαιδευτικών» (peer evaluation) αποτελεί προαιρετική 
επιλογή των εκπαιδευτικών, αλλά συνιστά µια άτυπη µεν αλλά βασική ενδοσχολική 
υποστηρικτική δοµή για την προώθηση σχέσεων αµοιβαιότητας και εµπιστοσύνης, την 
ανταλλαγή εµπειριών, την ανάπτυξη επιστηµονικών συνεργασιών, τον εµπλουτισµό του 
ατοµικού φακέλου του εκπαιδευτικού, την προώθηση µορφών αυτοµόρφωσης και 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης.  
6. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης διαδικασιών αξιολόγησης στη σχολική µονάδα 
αξιολογούνται και διακριτές παράµετροι του εκπαιδευτικού έργου όπως η αξιολόγηση 
των Προγραµµάτων Σπουδών και των σχολικών βιβλίων, οι µορφές και οι διαδικασίες 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι διαδικασίες και τα µέσα του συστήµατος της 
αξιολόγησης κ.α. 
 
 Πεδίο εφαρµογής 
1.Οι σχολικές µονάδες όλων των βαθµίδων της γενικής εκπαίδευσης της χώρας, 
αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων (ν. 3848/2010). 
2. Κάθε σχολική µονάδα µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, 
προγραµµατίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά 
προγράµµατα δράσης µε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων και αδυναµιών και τη 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου τόσο στο επίπεδο της σχολικής 
µονάδας όσο και στο επίπεδο  τάξεων και  τµηµάτων.   
 
Το Πλαίσιο της ΑΠΕΕ 
1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (ΑΠΕΕ) στη σχολική µονάδα 
πραγµατοποιείται µε βάση το πλαίσιο της ΑΠΕΕ. Στη διαδικασία της αξιολόγησης 
λαµβάνονται υπόψη τα τεκµήρια (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά) του 
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες 
αναλυτικές/ερµηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου:  
- ∆εδοµένα του σχολείου 
- Εκπαιδευτικές ∆ιαδικασίες σε επίπεδο σχολικής µονάδας και σε επίπεδο τάξεων και 
τµηµάτων 
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2.Το εκπαιδευτικό έργο αποτιµάται µε δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, οι 
οποίοι έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική σηµασία 
κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η αξία τους επηρεάζεται από τις διαφορές 
µεταξύ των σχολικών µονάδων και συµβάλλουν µε διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία 
και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης.  
3. Το πλαίσιο της ΑΠΕΕ παρατίθεται στο Παράρτηµα της Πρότασης. 
 
Μέθοδος/∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (ΑΠΕΕ) στη σχολική µονάδα 
γίνεται µε τη διαδικασία της αυτoαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρµογής της διαδικασίας 
αξιολόγησης έχουν ο ∆ιευθυντής και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του σχολείου.  
2. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται µε τον 
γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων 
δράσης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τοµείς που 
επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του.  
3. Η διαδικασία της ΑΠΕΕ περιλαµβάνει:  
-Την αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης 
-Τον προγραµµατισµό δράσεων βελτίωσης του έργου της σχολικής µονάδας και των 
σχολικών τάξεων και τµηµάτων. 
-Την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων βελτίωσης του έργου 
της σχολικής µονάδας και των σχολικών τάξεων 
-Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των δράσεων βελτίωσης του έργου 
της σχολικής µονάδας και των  τάξεων και τµηµάτων.  
.4. Στο τέλος κάθε  διδακτικού έτους η σχολική µονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης 
µε ευθύνη του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας σε συνεργασία µε το Σύλλογο 
∆ιδασκόντων και τους Σχολικούς Συµβούλους, και λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των 
συλλογικών οργάνων του σχολείου. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης  δηµοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στον αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο και στη 
ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό της πιλοτικής εφαρµογής της ΑΠΕΕ 
1. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της ΑΠΕΕ είναι προαιρετική και 
περιλαµβάνει:    
-Το θεωρητικό πλαίσιο της ΑΠΕΕ 
- Εργαλεία και ∆ιαδικασίες εφαρµογής 
- Σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης 
- Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και παραδείγµατα σχεδίων δράσης.  
2. Το υλικό της ΑΠΕΕ δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΕ και είναι προσβάσιµο 
από όλα τα σχολεία της χώρας. 
 
Το Παρατηρητήριο της ΑΠΕΕ 
∆ηµιουργείται  Παρατηρητήριο Αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της 
σχολικής µονάδας σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως σκοπό: 
-Την υποστήριξη της βιωσιµότητας και της καλής λειτουργίας της ΑΠΕΕ 
-Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήµατα αξιολόγησης σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και µελετών 
-Την επιστηµονική υποστήριξη των Σχολικών Συµβούλων, των ∆ιευθυντών των 
σχολικών µονάδων και των εκπαιδευτικών στα θέµατα της ΑΠΕΕ 



 28 

-Τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εµπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών σε 
εξειδικευµένα ζητήµατα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις 
σχολικές µονάδες της χώρας. 
Η Α.∆Ι.Π.Ε. φροντίζει για τη συντήρηση, την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του 
Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
µονάδας  
 
Το ∆ίκτυο Πληροφόρησης της ΑΠΕΕ 
1. ∆ηµιουργείται ∆ίκτυο Πληροφόρησης της ΑΠΕΕ σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως 
σκοπό: 
- Την επεξεργασία των δεδοµένων των εκθέσεων των σχολικών µονάδων και την 
πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό (ΜΟ.∆Ι.Π.Ε.), περιφερειακό και 
κεντρικό επίπεδο (Α.∆Ι.Π.Ε.) 
- Την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συµβούλων στην αξιοποίηση των εκθέσεων 
των σχολικών µονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  
- Τη διαρκή ενηµέρωση   του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε κεντρικό επίπεδο για τα δεδοµένα των 
σχολικών µονάδων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και των 
πολιτικών. 
2. Οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των σχολικών µονάδων υποβάλλονται στους 
Σχολικούς Συµβούλους και στη ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. µέσω του ∆ικτύου  Πληροφόρησης της 
ΑΠΕΕ. 
 
Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΠΕΕ 
1.Την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισµού και της αξιολόγησης της ΑΠΕΕ έχουν:  
-Σε κεντρικό επίπεδο η Α.∆Ι.Π.Ε. και   
-Σε περιφερειακό επίπεδο οι Συντονιστές Σχολικών Συµβούλων (όπου δεν υπάρχουν 
ορίζονται από την περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπ/σης) που έχουν έδρα τις ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και η ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. 
2.Η διαδικασία της αξιολόγησης των σχολικών µονάδων πραγµατοποιείται σε ετήσια 
βάση. Τον Ιούνιο κάθε έτους οι σχολικές µονάδες υποβάλλουν την ετήσια έκθεση 
αξιολόγησης ως εξής:  
α) Οι σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υποβάλλουν την ετήσια έκθεση 
αξιολόγησης στον οικείο Σχολικό Σύµβουλο και την κοινοποιούν στη ΜΟ.∆Ι.Π.Ε.  
β) Οι σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν την ετήσια 
έκθεση αξιολόγησης στον Σχολικό Σύµβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης και την 
κοινοποιούν στη ΜΟ.∆Ι.Π.Ε.  
γ) Οι σχολικές µονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) υποβάλλουν την 
ετήσια έκθεση αξιολόγησης στον οικείο Σχολικό Σύµβουλο ΕΑΕ και την κοινοποιούν 
στη ΜΟ.∆Ι.Π.Ε.  
3. Η αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της ΑΠΕΕ πραγµατοποιείται σε 
ετήσια βάση από τη ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. Κάθε χρόνο µέλη της ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. επισκέπτονται 
ορισµένες από τις σχολικές µονάδες της περιφέρειας ευθύνης τους και πραγµατοποιούν 
διαπιστωτικούς ελέγχους σχετικά µε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων 
(δεδοµένων και διαδικασιών) που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης του 
σχολείου. Η συχνότητα των επισκέψεων της ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. στα σχολεία της περιοχής 
ευθύνης της εξαρτάται από αντικειµενικούς παράγοντες (αριθµός µελών, δαπάνες 
µετακίνησης, κ.λπ.) και πραγµατοποιείται περιοδικά ώστε να επισκεφθούν κάθε σχολικά 
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µονάδα τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας των διευθυντών των 
σχολείων.   
4. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι, µε βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των σχολικών µονάδων 
παιδαγωγικής ευθύνης τους συντάσσουν ετήσια συγκεντρωτική έκθεση, την οποία 
υποβάλλουν στη ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. Η ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. µε βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των 
Σχολικών Συµβούλων, συντάσσει ετήσια συγκεντρωτική έκθεση, την οποία υποβάλλει 
στην Α.∆Ι.Π.Ε. Η Α.∆Ι.Π.Ε. δηµοσιεύει σε περιοδική βάση (ανά διετία) δεδοµένα που 
αφορούν στην αξιολόγηση των διαδικασιών που αναπτύσσουν τα σχολεία και στα 
αποτελέσµατα που παράγουν, µε σκοπό την αξιοποίησή τους στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασµό σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο.   
5.Το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες εφαρµογής της ΑΠΕΕ µπορεί να 
επικαιροποιούνται και τροποποιούνται από την Α.∆Ι.Π.Ε. ανάλογα µε τις νέες συνθήκες 
που διαµορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης. 
 
12. Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών.  
Ο εκπαιδευτικός αποτελεί βασικό συντελεστή ανάπτυξης και διασφάλισης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα και αξιολογείται σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες της ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας: 
α) ως προς το (υπηρεσιακό/ επαγγελµατικό) διοικητικό έργο από τον ∆ιευθυντή του 
σχολείου (Ατοµικός φάκελος + Έκθεση αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως 
πειστήριο για τo έργο του + Έκθεση ∆ιευθυντή σχολείου). 
β) ως προς το παιδαγωγικό/διδακτικό έργο από τον Σχολικό Σύµβουλο (Ατοµικός 
φάκελος + Έκθεση αυταξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως πειστήριο για τo έργο του + 
Έκθεση Σχολικού Συµβούλου). 
 
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έχει διαπιστωτικό και διαµορφωτικό χαρακτήρα και 
διακρίνεται σε: α) ετήσια και β) περιοδική.  
1.Η ετήσια έχει διττό χαρακτήρα και διακρίνεται σε έµµεση και άµεση.  
1α. Η έµµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του 
σχολείου βασίζεται στη συνεκτίµηση των τεκµηρίων του σχολείου και στοιχείων από 
τους ατοµικούς φακέλους των εκπαιδευτικών (portfolio) (διδακτικό και παιδαγωγικό 
έργο, συµµετοχή σε δράσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα, κ.λπ.). Κάθε εκπαιδευτικός 
συνεκτιµά και αξιολογεί τους δείκτες του εκπαιδευτικού έργου µε βάση τεκµήρια 
(ατοµικός φάκελος/portfolio) που αφορούν τον ίδιο (συµµετοχή στην οργάνωση και 
διοίκηση του σχολείου, διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, σχολική ζωή). Η έκθεση 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας και ο ατοµικός φάκελος/portfolio του 
εκπαιδευτικού αποτελούν τα βασικά τεκµήρια που λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού από τον ∆ιευθυντή του σχολείου και τον Σχολικό Σύµβουλο.  
1β. Η άµεση αξιολόγηση που γίνεται από τον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας αφορά 
στην αξιολόγηση των παραµέτρων του διοικητικού-υπηρεσιακού έργου και της 
επαγγελµατικής συνέπειας του εκπαιδευτικού. Η κρίση γίνεται κατ΄ έτος ή ανά διετία µε 
ατοµική έκθεση αξιολόγησης στο τέλος του σχολικού έτους. Η ατοµική έκθεση 
αξιολόγησης αποτελεί ουσιώδες τεκµήριο αξιολόγησης, το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οι οποίοι µετακινούνται από µία σχολική µονάδα σε 
άλλη. 
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1γ. Η οργάνωση του ατοµικού φακέλου/portfolio, η ατοµική έκθεση αξιολόγησης του 
∆ιευθυντή σε συνδυασµό µε την ετήσια έκθεση της Σχολικής µονάδας έχουν ως στόχο να 
επιβεβαιώσουν  τα θετικά σηµεία του εκπαιδευτικού έργου ή να επισηµάνουν αδυναµίες 
ή παραλείψεις και να τον προτρέψουν να βελτιωθεί ενόψει της περιοδικής  αξιολογικής 
διαδικασίας. 
 
2. Η περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται µε την επαγγελµατική 
ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού και µε υπηρεσιακές διαδικασίες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως π.χ. είναι  η επιλογή στελεχών.   
Έκτακτη αξιολογική κρίση µπορεί να πραγµατοποιηθεί για λόγους που εκτιµά η 
υπηρεσία ή ο εκπαιδευτικός.  
Η περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πραγµατοποιείται από τον Σχολικό 
Σύµβουλο στην οποία εντάσσει και την ετήσια αξιολόγηση του ∆ιευθυντή της σχολικής 
µονάδας. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολογικής κρίσης βασίζεται στη συνεκτίµηση των 
δεδοµένων που έχουν παραχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου (π.χ. 4 
έτη, ανάλογα µε τον προβλεπόµενο χρόνο για τις προαγωγές και την κρίση/επιλογή των 
στελεχών).  
Την ευθύνη για τη σύνταξη της τελικής αξιολογικής έκθεσης του έργου των 
εκπαιδευτικών έχει ο Σχολικός Σύµβουλος και σε αυτήν χρησιµοποιείται περιγραφική 
κλίµακα, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο επιτέλεσης του έργου τους (ελλιπώς, επαρκώς, 
πολύ καλά, εξαιρετικά). 

 
Οι εκπαιδευτικοί των οποίων το έργο αξιολογείται ως «επαρκές» είναι προακτέοι.   
Οι εκπαιδευτικοί το έργο των οποίων έχει αξιολογηθεί ως «ελλιπές» σε κάποιο 
πεδίο, παρακολουθούν ενισχυτικό/διαµορφωτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης και η 
αξιολόγησή τους στο συγκεκριµένο πεδίο επαναλαµβάνεται το επόµενο έτος.  

 
Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» 
χρησιµοποιείται, εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν, κατά την κρίση της υποψηφιότητάς τους 
στην κατάληψη θέσης ευθύνης. Ενδεχοµένως και υπό  προϋποθέσεις, θα µπορούσε να 
προβλεφτεί ότι στο µέλλον µόνον όσων το εκπαιδευτικό έργο κρίνεται ως «πολύ καλό» 
και/ή «εξαιρετικό» θα έχουν δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης 
στελέχους).3 
Η κρίση του έργου των εκπαιδευτικών ως «εξαιρετικού» µπορεί (και πρέπει) να 
συνδέεται µε τη διάχυση των καλών πρακτικών των σχολείων και την ευρύτερη 
αναγνώριση των επιτευγµάτων από τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 
κοινωνίας. 
 
13. Σκοπός, Πεδία και Κριτήρια Αξιολόγησης  Έργου των Εκπαιδευτικών  
α. Σκοπός και χαρακτήρας της αξιολόγησης 
Οι γενικές αρχές και  το πλαίσιο της Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση 
(ΑΠΕΕ) είναι αυτονόητο ότι ισχύουν  στο έπακρο και στην περίπτωση  της αξιολόγηση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών. Αυτό σηµαίνει ότι η 

                                                 
3 Οι προϋποθέσεις συνδέονται απόλυτα µε την έννοια της «δικαιοσύνης του συστήµατος» και τις ευκαιρίες 
που παρέχει η Πολιτεία σε όλους τους εκπαιδευτικούς για την επαγγελµατική τους ανάπτυξη (και αφορούν 
κυρίως στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας της χώρας) ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν  κριτήρια /  προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποψηφιότητα 
στην προς κατάληψη θέση (π.χ. µεταπτυχιακές σπουδές, επιµορφώσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, κ.λπ).  
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αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών  έχει διαπιστωτικό, διαµορφωτικό, 
παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα  και ότι αποβλέπει στη βελτίωση της 
ποιότητας του  εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών και στην επαγγελµατική 
ανάπτυξή τους, η οποία αποτελεί όρο και προϋπόθεση οποιασδήποτε βελτίωσης στην 
εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό  η αξιολογική διαδικασία δεν εστιάζει στον εκπαιδευτικό 
(βαθµολόγηση και κατάταξη µε βάση την απόδοση), αλλά στο έργο του εκπαιδευτικού 
και ειδικότερα στην αποτίµηση της ποιότητας του έργου του εκπαιδευτικού. Επιπλέον,  
συνδέεται µε τις διαδικασίες της εσωτερικής αυτoαξιολόγησης της σχολικής µονάδας.                              
Ο  χαρακτήρας της προτεινόµενης αξιολόγησης συνεπάγεται, επίσης,  ότι το έργο του 
εκπαιδευτικού προσεγγίζεται πάντοτε σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες παραµέτρους της 
εκπαίδευσης, όπως αυτές καταγράφονται στην αυτο-αξιολόγηση της σχολικής µονάδας 
στην οποία υπηρετεί. Εκεί αποτυπώνονται οι ανάγκες, οι δυνατότητες, τα προβλήµατα, οι 
προτεραιότητες και τα οράµατα της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας και µε την έννοια 
αυτή διαµορφώνεται το πλαίσιο µέσα στο οποίο οφείλει να κινηθεί η αξιολόγηση.                                                   
Τέλος, ο διαµορφωτικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας της αξιολόγησης συνεπάγεται ότι 
η αξιολόγηση συνδέεται άµεσα µε εξειδικευµένες µορφές  επιµόρφωσης, βιωµατικού 
κυρίως χαρακτήρα, που θα εστιάζουν σε διαπιστωµένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και 
θα οργανώνονται σε ενδοσχολικό και τοπικό επίπεδο.      
 
β. Πεδία, Τοµείς και Κριτήρια της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου                                                                                                                                           
Ο εκπαιδευτικός έχει διαφορετικές ιδιότητες και αντίστοιχους ρόλους:  (α) είναι µέλος 
της σχολικής µονάδας, (β) είναι εκπαιδευτικός της τάξης και (γ) ασκεί επιστηµονικό 
επάγγελµα.  Από τις παραπάνω  ιδιότητες, µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, 
προκύπτουν   διακριτές περιοχές του εκπαιδευτικού έργου µε εσωτερική οργανική 
ενότητα, που τις αποκαλούµε Πεδία και αποτελούν υποσύνολα του συνολικού ενιαίου 
εκπαιδευτικού έργου. Για τη λειτουργικότερη προσέγγιση ενός Πεδίου διακρίνουµε τους 
επιµέρους Τοµείς που το απαρτίζουν. Τα σηµαντικότερα Πεδία του εκπαιδευτικού έργου 
των εκπαιδευτικών, µε τους Τοµείς που τα απαρτίζουν, είναι τα παρακάτω πέντε: 
 
Πεδίο 1ο: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον:  (α) ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις και Προσδοκίες, 
(β) Παιδαγωγικό Κλίµα και (γ)  Οργάνωση της σχολικής Τάξης 
Το Πεδίο 1 για το Εκπαιδευτικό  Περιβάλλον αναφέρεται στις ψυχολογικές, κοινωνικές 
και  οργανωτικές συνθήκες που  δηµιουργούν τον κοινωνικό και φυσικό χώρο και χρόνο 
µέσα στο οποίο συντελείται η µάθηση και η ανάπτυξη στον κοινωνικό, επικοινωνιακό, 
συναισθηµατικό, αξιακό, πολιτισµικό,  πολιτικό, αλλά και στον γνωστικό τοµέα. 
 
Πεδίο 2ο: Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός και Προετοιµασία ∆ιδασκαλίας: (α) 
Μαθητής,  (β) Στόχοι και Περιεχόµενο και (γ) ∆ιδακτικές Ενέργειες και 
Εκπαιδευτικά Μέσα 
Το Πεδίο 2  για τον "Σχεδιασµό, Προγραµµατισµό και Προετοιµασία της ∆ιδασκαλίας"  
αναφέρεται σε  καταλυτικό  παράγοντα της διδασκαλίας, διότι αφορά στον τρόπο µε τον 
οποίο λαµβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός συγκεκριµένους τοµείς, όταν σχεδιάζει, 
προγραµµατίζει και προετοιµάζει τη διδασκαλία του µαθήµατός του, τόσο στο µακρο-
επίπεδο του σχολικού έτους όσο και στο µικρο-επίπεδο  ευρύτερης ενότητας και στη 
συνέχεια της ωριαίας διδασκαλίας. Αµφότερα τα επίπεδα σχεδιασµού, προγραµµατισµού 
και προετοιµασίας είναι αναγκαία, διότι αυξάνουν τη διδακτική ευελιξία του 
εκπαιδευτικού και την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας. 
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Πεδίο 3ο: ∆ιεξαγωγή και Αξιολόγηση ∆ιδασκαλίας: (α) Προετοιµασία των 
Μαθητών για τη ∆ιδασκαλία, (β) ∆ιδακτικές Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα, (γ) 
Μαθησιακές Ενέργειες και (δ) Εµπέδωση και Αξιολόγηση της Νέας Γνώσης 
Το Πεδίο 3 για τη "∆ιεξαγωγή και Αξιολόγηση της ∆ιδασκαλίας" συνδέεται µε  τον 
προγραµµατισµό που έγινε στο Πεδίο 2 και αναφέρεται στην υλοποίηση των 
προγραµµατισµένων µορφών διδασκαλίας  (όπως µορφές α. άµεσης προσφοράς: 
διάλεξη, παρουσίαση, επίδειξη, β. επεξεργασίας: ερωταποκρίσεις, σωκρατική µαιευτική, 
διάλογος, συζήτηση, διαλεκτική αντιπαράθεση  και γ. προβληµατισµού: διερεύνηση, 
ανακάλυψη, συνεργατικά σχέδια εργασίας, εργαστηριακά πειράµατα ή συνήθως µεικτές 
µορφές) που καθορίζουν τους ρόλους, τις διαδικασίες και το είδος της λεκτικής 
επικοινωνίας  και των σχέσεων εκπαιδευτικού, διδακτικού αντικειµένου και µαθητών ως 
ατόµων ή/ και ως µικρο-οµάδων  στην παρουσίαση/ αναζήτηση των δεδοµένων της 
διδασκαλίας, στην επεξεργασία τους, στη διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων και 
στη χρήση εκπαιδευτικών µέσων, ώστε άµεσα να επιτευχθούν οι  στόχοι της ωριαίας 
διδασκαλίας και σταδιακά και σε βάθος χρόνου οι σκοποί του διδακτικού αντικειµένου 
και οι απώτεροι σκοποί της εκπαίδευσης για µόρφωση και παιδεία.    
 
Πεδίο 4ο: Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια: (α)  Τυπικές Υπαλληλικές 
Υποχρεώσεις,   (β) Συµµετοχή στη Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και (γ) 
Συνεργασία µε Γονείς και Φορείς 
Το Πεδίο 4 για την "Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια" αναφέρεται στις υποχρεώσεις 
του εκπαιδευτικού που απορρέουν τόσο από την υπαλληλική του ιδιότητα, την οποία 
αποκτά προκειµένου να ασκήσει το εκπαιδευτικό του έργο, όσο και από την παιδαγωγική 
του ιδιότητα. Οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις  είναι ανάλογες µε τις αντίστοιχες  
υποχρεώσεις και των υπολοίπων υπαλλήλων και αφορούν στη  λειτουργία της σχολικής 
µονάδας ως υπηρεσιακής δοµής. Οι παιδαγωγικές υποχρεώσεις αναφέρονται στη 
λειτουργία της σχολικής µονάδας ως εκπαιδευτικού οργανισµού "που µαθαίνει". 
 
Πεδίο 5ο: Τυπικά Προσόντα και Επιστηµονική και Επαγγελµατική Ανάπτυξη: (α) 
Τυπικά Προσόντα και Επιστηµονική Ανάπτυξη και   (β) Επαγγελµατική Ανάπτυξη. 
 Το Πεδίο 5 για τα Τυπικά Προσόντα και την Επιστηµονική και Επαγγελµατική 
Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού περιλαµβάνει  δύο τοµείς: (α) ο πρώτος τοµέας αφορά στα 
τυπικά προσόντα και την επιστηµονική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που πιστοποιούνται 
µε παραστατικά, τα οποία καταχωρίζονται στο προσωπικό αρχείο του εκπαιδευτικού, και 
(β) ο δεύτερος τοµέας αφορά στην επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που 
επίσης πιστοποιείται µε σχετικά παραστατικά.  
             Η  αξιολόγηση κάθε Πεδίου γίνεται στη βάση των Τοµέων του µε τη χρήση 
συγκεκριµένης κάθε φορά περιγραφικής αξιολογικής κλίµακα (rubric) µε διαβαθµισµένα 
Κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε ποιοτικές προδιαγραφές έργου. Η 
χρησιµοποιούµενη κλίµακα περιλαµβάνει τέσσερις βαθµίδες ποιότητας µε βάση τις 
οποίες το  εκπαιδευτικό έργο σε συγκεκριµένο Τοµέα ενός Πεδίου χαρακτηρίζεται, 
ανάλογα, ως "ελλιπές", "επαρκές¨, "πολύ καλό" και "εξαιρετικό".  Για κάθε µία από τις 
τέσσερις βαθµίδες η κλίµακα  παραθέτει περιγραφικά το ποιοτικό προφίλ του 
εκπαιδευτικού έργου ανά βαθµίδα, µε τη βοήθεια κριτηρίων, και µε τον τρόπο αυτό η  
κλίµακα παρουσιάζει και αποτιµά ένα "αναπτυξιακό συνεχές", µε τέσσερις  βαθµίδες, 
κάθε µία από τις οποίες, βέβαια, δεν ισαπέχει από την προηγούµενη και την επόµενη. 
∆εν έχουν, όπως αναφέρθηκε, «ισοδιαστηµική» διαβάθµιση και γι’ αυτό δεν πρέπει να 
µετατραπούν σε τετράβαθµη αριθµητική κλίµακα (1,2,3 και 4). 



 33 

Αυτό σηµαίνει ότι µεταβαίνοντας από το "ελλιπές" στο "εξαιρετικό" το προφίλ ποιότητας 
του έργου  αναβαθµίζεται κλιµακωτά µέσα από  (α) τη βελτίωση πρακτικών της 
προηγούµενης βαθµίδας, (β) την προσθήκη νέων ποιοτικών πρακτικών και (γ) τη 
συχνότερη και συστηµατικότερη χρήση τους. Την πορεία  αναβάθµισης την δηλώνουν τα 
αναβαθµιζόµενα κάθε φορά κριτήρια που προσδιορίζουν τη συγκεκριµένη βαθµίδα.   
Επισηµαίνεται ότι στο επίπεδο του "επαρκούς" επελέγησαν εκείνες οι πρακτικές και οι 
ποιοτικές προδιαγραφές  οι οποίες , σύµφωνα µε την παιδαγωγική έρευνα,  είναι 
αναγκαίες για να συµβάλει  η εκπαίδευση   στη µάθηση και την  ολόπλευρη ανάπτυξη 
των µαθητών.   Επιπλέον, για τον προσδιορισµό του "επαρκούς", αλλά και των άλλων 
βαθµίδων, ελήφθησαν υπόψη    το θεσµικό πλαίσιο (π..χ. Ν. 1566/85),  τα ισχύοντα 
Προγράµµατα Σπουδών, οι πρακτικές εφαρµογής τους  και το καθηκοντολόγιο. 
Επισηµαίνεται ότι το "επαρκές" προσδιορίζεται και επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά µε 
βάση την εκπαιδευτική πολιτική που χαράσσει η Πολιτεία και την προστιθέµενη αξία 
από  πρακτικές που εφαρµόζονται ήδη στο εκπαιδευτικό σύστηµα (βλ. Παράδειγµα 3).   
 
 
Παράδειγµα 3   

Κριτήρια Ποιότητας και Επίπεδα Ποιότητας 
Η έννοια των κριτηρίων/προτύπων ποιότητας συνδέεται άµεσα µε την έννοια των επιπέδων 
της ποιότητας τόσο στο έργο των εκπαιδευτικών όσο και στο εκπαιδευτικό έργο της 
σχολικής µονάδας. Επίσης συνδέονται απόλυτα µε την εκπαιδευτική πολιτική και τις 
πολιτικές της γνώσης που εφαρµόζει η Πολιτεία. Παράδειγµα : Τη δεκαετία του ΄90  
πρακτικές όπως η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διαφοροποιηµένη διδασκαλία, η 
διδασκαλία µε χρήση ΤΠΕ, τα project, τα καινοτόµα προγράµµατα (βλ. ΣΕΠΠΕ, κ.α.) ήσαν 
προαιρετικά για τα περισσότερα σχολεία της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που τα 
εφάρµοζαν θα κρίνονταν µε βαθµό 3: πολύ καλά. Τη δεκαετία του 2000 η Πολιτεία (ΠΙ) 
εκπόνησε νέα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ στα οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά η 
διαθεµατικότητα, τα σχέδια εργασίας (project), η οµαδοσυνεργατικότητα, η ευέλικτη ζώνη, 
η χρήση ΤΠΕ, κα. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, δύο κυρίως πράγµατα: α) ότι η Πολιτεία 
αύξησε το επίπεδο της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία και β) ότι οι 
εκπαιδευτικοί που κρίνονταν µε βάση το έργο τους µε βαθµό 3 τώρα αναγκαστικά 
υποχωρούν στο βαθµό 2 : επαρκείς. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που ήσαν πριν επαρκείς 
(βαθµός 2) τώρα θα αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας να ανταποκριθούν στις 
νέες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Προφανώς, η αύξηση του επιπέδου της ποιότητας 
(θα πρέπει πάντοτε να) συνοδεύεται από εστιασµένες επιµορφωτικές δράσεις της Πολιτείας 
για την αποτελεσµατική υποστήριξη της επαγγελµατικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών. 
Συνακόλουθα, βέβαια, η Πολιτεία θα πρέπει να καθορίσει νέα κριτήρια/πρότυπα στις 
ανώτερες κατηγορίες 3 και 4 που θα προσδιορίζουν το περιεχόµενο και τις απαιτήσεις κάθε 
επιπέδου, στο οποίο αφενός θα καλούνται να ανταποκριθούν οι «πολύ καλοί» και 
«εξαιρετικοί» εκπαιδευτικοί και αφετέρου θα αποτελούν δεσµεύσεις και υποχρεώσεις της 
ίδιας ώστε να τους υποστηρίξει αποτελεσµατικά για να το επιτύχουν. Είναι αυτονόητο, ότι η 
παραπάνω συλλογιστική και διαδικασία επηρεάζει άµεσα τις σχολικές µονάδες στην 
αυτοαξιολόγησή τους αφού οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο του 
σχολείου µε βάση την αξιολόγηση της ποιότητας του προσωπικού έργου τους και των 
δράσεων που αναπτύσσουν για τη βελτίωση των ίδιων και του σχολείου. 

 
 
        Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό έργο σε ένα Τοµέα αξιολογηθεί ως "ελλιπές", 
ο αξιολογητής προτείνει στον εκπαιδευτικό τρόπους βελτίωσης, που συνήθως παρέχονται 
µέσα από ποικίλες µορφές επιµόρφωσης, και επανέρχεται για επανα-αξιολόγηση. 

 Επειδή το έργο του εκπαιδευτικού είναι εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλευρο, είναι ένα 
πλέγµα από ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, απαιτείται εργώδης προσπάθεια και 
τεκµηρίωση από πολλές πηγές, για την πληρέστερη ανάπτυξη του έργου του. Η ποιότητα 
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του εκπαιδευτικού έργου συνδέεται άµεσα µε τις γνώσεις, τις στάσεις και τις ικανότητες που 
διαθέτει και ενεργοποιεί ο εκπαιδευτικός,  προκειµένου να  διαµορφώσει  και να 
προσαρµόσει στις συνθήκες της τάξης του και στις ανάγκες και τις δυνατότητες των 
µαθητών του εκείνες τις παραµέτρους που ευρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του.                                     
 Η δυσκολία της αποτίµησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου γίνεται 
µεγαλύτερη, διότι υπάρχουν θεµελιώδεις διαφορές, ανισότητες και ασυµµετρίες στις 
σχολικές µονάδες της χώρας, όπου πραγµατώνεται το  έργο των εκπαιδευτικών. Οι 
κυριότερες από αυτές είναι  ίσως οι διαφορές στο "µορφωτικό κεφάλαιο" των µαθητών. 
Από τα παραπάνω προκύπτει, µεταξύ άλλων,  ότι  η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου  
πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το κοινωνικο-πολισµικό πλαίσιο  και τους προγραµµατισµούς 
της σχολικής µονάδας και ότι δεν µπορεί να γίνεται κατηγοριοποίηση σχολείων και 
εκπαιδευτικών µε βάση τις µαθητικές επιδόσεις. Η εστίαση πρέπει να παραµείνει στις 
γνώσεις, τις στάσεις και τις ικανότητες που διαθέτει και ενεργοποιεί ο εκπαιδευτικός κατά 
τον προγραµµατισµό  και την υλοποίηση  του έργου του στα διαφορετικά Πεδία και όχι στα 
αριθµητικά δεδοµένα των µαθητικών επιδόσεων.    
∆ιαπίστωση:  Το εκπαιδευτικό έργο χαρακτηρίζεται από ένα ενιαίο (θεσµικό και 
επιστηµονικό) πλαίσιο που εφαρµόζεται από ‘διαφορετικούς’ εκπαιδευτικούς, µε 
‘διαφορετικές’ προϋποθέσεις, σε ‘διαφορετικές’ συνθήκες, σε ‘διαφορετικούς’ 
µαθητές. Συνεπώς, αυτό που αξιολογείται δεν (µπορεί να) είναι ο βαθµός απόδοσης του 
εκπαιδευτικού σε χαρακτηριστικά και παραµέτρους του (θεωρούµενου ως ενιαίου) 
εκπαιδευτικού έργου, αλλά ο βαθµός στον οποίο ο εκπαιδευτικός «διαθέτει/κατέχει» 
συγκεκριµένες επιστηµονικού χαρακτήρα ικανότητες και «αναπτύσσει/ εφαρµόζει/ 
προσαρµόζει» τις εκπαιδευτικές πρακτικές µε βάση τις ιδιαιτερότητες της σχολικής 
µονάδας, της σχολικής τάξης και των µαθητών της τάξης. 
 
 
γ. Αξιολογητές 
Ως αξιολογητές του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών ορίζονται όσοι, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία έχουν τη σχετική αρµοδιότητα. Στην προκειµένη περίπτωση, είναι ο 
∆ιευθυντής του σχολείου και ο Σχολικός Σύµβουλος. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου αξιολογεί 
το Πεδίο 4, την «υπαλληλική  συνέπεια και επάρκεια» του εκπαιδευτικού. Ο Σχολικός 
Σύµβουλος αξιολογεί τα υπόλοιπα τέσσερα πεδία, εκ των οποίων τα Πεδία 1 και 3, κατά το 
µεγάλο µέρος τους, µε βάση την άµεση παρακολούθηση και τα υπόλοιπα των εν λόγω 
Πεδίων καθώς και τα Πεδία 2 και 5 µε βάση τη συζήτησή του µε τον εκπαιδευτικό και τα 
αντίστοιχα τεκµήρια (π.χ. πρακτικά συλλόγου διδασκόντων, βεβαιώσεις , στοιχεία ατοµικού 
φακέλου κ.λπ.). Στοιχεία ανάλογα και προσωπικές εκτιµήσεις για την ποιότητα του έργου 
του µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να καταθέσει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, συµπληρώνοντας 
την ίδια εσχάρα (φόρµα) που χρησιµοποιεί και ο αξιολογητής. 

 Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αξιολογικής διαδικασίας είναι η αποδοχή της 
από τους εκπαιδευτικούς. Για λόγους αρχών και αξιών, που προαναφέρθηκαν νωρίτερα,  η 
αξιολόγηση µεγιστοποιεί τις πιθανότητες να τύχει της αποδοχής των εκπαιδευτικών, µόνον 
όταν: (α) οι αξιολογητές, στους οποίους  έχει ανατεθεί το σχετικό έργο, έχουν οι ίδιοι 
διέλθει από διαδικασίες αυστηρής και αντικειµενικής  αξιολόγησης και έχουν επιµορφωθεί 
από επίσηµο φορέα ως αξιολογητές, (β) οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει πλήρως και µε 
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απόλυτη σαφήνεια τι τους ζητείται και (γ) οι εκπαιδευτικοί µετέχουν ενεργά και µε 
δικαίωµα και δυνατότητες να επηρεάσουν την αξιολογική κρίση.   

δ. ∆ιαδικασία Εφαρµογής της Αξιολόγησης  του Έργου του Εκπαιδευτικού                                              
Ένας εκπαιδευτικός αξιολογείται τουλάχιστον ανά διετία ως προς την υπηρεσιακή του 
συνέπεια και επάρκεια από τον ∆ιευθυντή του σχολείου όπου εργάζεται. Από τον Σχολικό 
Σύµβουλο αξιολογείται ανά τετραετία τόσο για να διευκολύνεται και να διαπιστώνεται η 
πορεία της επαγγελµατικής του ανάπτυξης όσο και για να διευκολύνονται οι διαδικασίες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως είναι, για παράδειγµα,  η επιλογή στελεχών.                                                                                                                                   

Όταν ένας εκπαιδευτικός αξιολογείται  από τον Σχολικό Σύµβουλο, τότε µετέχει στις 
παρακάτω φάσεις: 

1. Προ-αξιολογική φάση, όπου ο Σχολικός Σύµβουλος µε τον εκπαιδευτικό συζητούν, 
προγραµµατίζουν και προετοιµάζουν την παρακολούθηση των διδασκαλιών και  
διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά θέµατα (π.χ. ώρα, µέρα, τάξη, µάθηµα) και τα ουσιαστικά 
(π.χ. ιδιαίτερη εστίαση, συµπληρωµατικά στοιχεία που µπορεί να ζητηθούν ως βοηθητικά 
τεκµήρια για τη διαµόρφωση πληρέστερης και πιο ολοκληρωµένης εικόνας). Ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προτείνει µαθήµατα και τάξεις. 

2. Φάση παρακολούθησης διδασκαλιών και αξιολόγησης, κατά την οποία ο Σχολικός 
Σύµβουλος εστιάζει σε Πεδία 1 και 3 και χρησιµοποιεί Κριτήρια που είναι γνωστά στον 
εκπαιδευτικό. 

3. Φάση µετα-αξιολογικής συζήτησης και αναστοχασµού, κατά την οποία  γίνεται 
σχετική συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας ο αξιολογητής οφείλει να παρέχει άµεση 
ανατροφοδότηση για την παρακολούθηση διδασκαλιών. Ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να καταθέτει στοιχεία από το Ατοµικό Αρχείο (π.χ. έντυπο σχεδιασµού, φύλλα 
εργασίας, εισηγήσεις, πρωτότυπες εργασίες, θέµατα διαγωνισµάτων και εξετάσεων κ.λπ.), 
όπως και δική του έκθεση αυτο-αξιολόγησης, την οποία αποστέλλει ή παραδίδει στον 
Σχολικό Σύµβουλο σε χρονικό όριο µιας εβδοµάδας µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης. Τέλος, σε αυτή τη φάση ο Σχολικός Σύµβουλος ολοκληρώνει και την 
αξιολόγηση των Πεδίων 2 και 5 µε βάση τα διαθέσιµα παραστατικά. 

 Την τελική έκθεση αξιολόγησης την συντάσσει ο Σχολικός Σύµβουλος, εντάσσοντας 
και την έκθεση του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας, όπου εργάζεται ο αξιολογούµενος. Σε 
περίπτωση που ο εκπαιδευτικός εργάζεται σε δύο ή περισσότερα σχολεία, τότε ζητείται η 
άποψη του ∆ιευθυντή του σχολείου στο οποίο διδάσκει περισσότερες ώρες. Η τελική 
έκθεση περιλαµβάνει περιγραφικές αποτιµήσεις σε καθένα από τα πέντε Πεδία αξιολόγησης 
και καταλήγει σε έναν τελικό πίνακα που συνοψίζει τις αξιολογήσεις στα επί µέρους Πεδία, 
ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτηµα.  
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ε. Η σηµασία και ο ρόλος της περιγραφικής κλίµακας διαβαθµισµένων κριτηρίων 
(ρούµπρικας) 
 
Η χρήση της περιγραφικής κλίµακας διαβαθµισµένων κριτηρίων συµβάλλει: 
-στην ενίσχυση του διαµορφωτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα της αξιολόγησης (ο 
εκπαιδευτικός γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαιτήσεις κάθε κατηγορίας και τον τρόπο 
που συνδέονται µε την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου) 
-στην αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών της αξιολογικής διαδικασίας και της σχέσης 
µεταξύ αξιολογητή και αξιολογούµενου (ο εκπαιδευτικός γνωρίζει το τι και το πώς στη 
διαδικασία που θα ακολουθήσει ο αξιολογητής) 
-στην ανάδειξη της ποιότητας του επαγγελµατισµού καθώς και των διδακτικών και 
παιδαγωγικών πρακτικών που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί (οι διαφορές µεταξύ των 
κατηγοριών είναι σαφείς) 
-στην ενίσχυση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, στον προσδιορισµό 
εστιασµένων επιµορφωτικών αναγκών (έµφαση στην ενδοσχολική επιµόρφωση) και στις 
κατευθύνσεις της επιµορφωτικής πολιτικής (οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι πρέπει να 
κάνουν για να «αλλάξουν επίπεδο» και η Πολιτεία τον τρόπο για να τους ενισχύσει) 
-στη σύνδεση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου στη σχολική µονάδα, στην προώθηση της κουλτούρας ‘αυτοαξιολόγησης’ και 
στην ενίσχυση των συνεργατικών πρακτικών µεταξύ εκπαιδευτικών (οι εκπαιδευτικοί 
βελτιώνουν την ποιότητα του έργου τους µέσα από τη συνεργασία µε τους άλλους 
εκπαιδευτικούς) 
-στη µετάθεση της έµφασης από το σύστηµα της «βαθµολόγησης» στο σύστηµα της 
«τεκµηρίωσης» (portfolio/ατοµικός φάκελος) που συνδέει άµεσα την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού µε την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική 
µονάδα. 
-στον επαναπροσδιορισµό του ρόλου των ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων, ∆ιευθυντών 
Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συµβούλων ως αξιολογητών καθώς το έργο τους θα 
συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τεκµηρίων στην 
παραγωγή των οποίων θα έχουν συµβάλει – σε µεγαλύτερο ή σε µικρότερο βαθµό- και οι 
ίδιοι (εφαρµογή σχολικού προγράµµατος, κλίµα και σχέσεις στη σχολική µονάδα, 
ανάπτυξη σχεδίων δράσης αυτοβελτίωσης, ενδοσχολικές επιµορφώσεις, διάχυση καλών 
πρακτικών, κ.λπ.). 
Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών (κριτηρίων) σε κάθε κατηγορία/επίπεδο 
πραγµατοποιείται µε σύστηµα τετράβαθµης κλίµακας (ελλιπώς, επαρκώς, πολύ καλά, 
εξαιρετικά). 
Οι σχολικές µονάδες αξιολογούν το έργο τους ως προς την επίτευξη των στόχων που 
θέτουν, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τα αποτελέσµατα των 
σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.4 

                                                 
4 Παράδειγµα : ∆ύο σχολεία, ένα σε υποβαθµισµένη περιοχή και ένα Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο είναι 
διαφορετικής τάξεως σχολεία. Ένα σχολείο µιας υποβαθµισµένης περιοχής µπορεί να είναι ένα καλό 
σχολείο, ενώ ένα Πρότυπο Πειραµατικό σχολείο θεωρείται ως ένα πολύ καλό σχολείο. Τα δύο σχολεία 
θέτουν διαφορετικούς στόχους. Το σχολείο της υποβαθµισµένης περιοχής είναι ένα καλό σχολείο που 
µπορεί να έχει πολύ καλούς ή εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς που προσπαθούν σε αντίξοες συνθήκες να 
υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό έργο και θα κριθεί µε βάση τα δικά του αποτελέσµατα, την πρόοδο και την 
επίτευξη των στόχων που θέτει. ∆ηλαδή, µπορεί να θέτει ως στόχο να πάρει (4) στο επίπεδο του καλού 
σχολείου (επιτυγχάνει εξαιρετικά τους στόχους που θέτει, ειδικά όσον αφορά υποστηρικτικές και 
αντισταθµιστικές πρακτικές). Χωρίς όµως την υποστήριξη της πολιτείας σε υποδοµές, µέσα, επιµόρφωση 
και επαγγελµατική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών, δύσκολα θα µπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα του 
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Η φιλοσοφία της περιγραφικής κλίµακας (ρούµπρικας) στηρίζεται/απαιτεί τον 
προσδιορισµό εκ των προτέρων των χαρακτηριστικών που συνδέονται µε τη 
διαφοροποίηση και την ποιότητα των εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρµόζει ο 
εκπαιδευτικός και είναι απόρροια του επιπέδου των γνώσεων, των ικανοτήτων και των 
στάσεων που διαθέτει ο εκπαιδευτικός. Η περιγραφική κλίµακα αναδεικνύει επίσης τα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας, αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις κάθε 
κατηγορίας και υποδεικνύει στον εκπαιδευτικό τι πρέπει να διαθέτει για να ενταχθεί 
στην κάθε κατηγορία (συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη).  
Σηµείωση: Ενδεικτικό παράδειγµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού µε βάση τη 
διάκριση επιπέδων, τη χρήση περιγραφικής κλίµακας διαβαθµισµένων κριτηρίων για 
τα πέντε Πεδία παρατίθεται στο Παράρτηµα της Πρότασης. Επισηµαίνεται ότι τα 
Πεδία παρουσιάζονται αρκετά αναλυτικά, όχι µόνο για να έχει σαφή εικόνα  των 
διαδικασιών και των κριτηρίων ο εκπαιδευτικός, αλλά για λειτουργήσουν και ως 
πλαίσια µε βάση τα οποία µπορεί να ετοιµάσει το εκπαιδευτικό του έργο, όπως 
άλλωστε επιβάλλει η δεοντολογία και η σύγχρονη πρακτική. Συνοπτικότερες 
διατυπώσεις του τύπου "ανάπτυξη κριτικής σκέψης, εννοιολογικής γνώσης και  
µεταγνωστικού" θα έκαναν τα κείµενα κατά πολύ συνοπτικότερα, αλλά δεν θα 
επιτελούσαν τις παραπάνω λειτουργίες(κατατοπιστική ενηµέρωση. παροχή πλαισίου).   
 

 
14. Επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και σύνδεση της 
αξιολόγησης µε την επιµόρφωση. 
 
Ένας από τους βασικούς στόχους της αξιολόγησης είναι η συνεχής επαγγελµατική 
αναβάθµιση των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης τόσο σε 
συλλογικό επίπεδο (σχολική µονάδα) όσο και σε ατοµικό επίπεδο πρέπει υποχρεωτικά 
να συνδέονται µε την επιµορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης, στον βαθµό 
που η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από τη σχετική 
αυτονοµία και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής µονάδας και συνδέεται µε το επίπεδο 
των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασµός και οι πολιτικές 
της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρέπει να δώσουν έµφαση, να εστιάσουν στην 
ανάπτυξη προγραµµάτων ενδοσχολικής και τοπικής επιµόρφωσης, βιωµατικής 
κυρίως µορφής,  µε σκοπό την ουσιαστική επαγγελµατική αναβάθµιση όλων των 
εκπαιδευτικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. 
 
15. Η εκδίκαση των ενστάσεων στην αξιολόγηση των στελεχών της 
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. 
Οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης δικαιούνται ενστάσεως. Η ένσταση µπορεί 
να αφορά το σύνολο της αξιολογικής Έκθεσης ή µέρος αυτής, πρέπει να είναι επαρκώς 
τεκµηριωµένη και κατατίθεται στα Συµβούλια Ενστάσεων το αργότερο 10 ηµέρες µετά 
την κοινοποίηση της αξιολογικής έκθεσης στον κρινόµενο. 

                                                                                                                                                                                     
έργου του. Αντίστοιχα, τα Πρότυπα Πειραµατικά σχολεία που είναι του επιπέδου (3) µε βάση τα δεδοµένα 
των σχολείων (υποδοµές, εργαστήρια, προγράµµατα, µαθητικοί όµιλοι κ.λπ.) και τα αυξηµένα προσόντα 
των εκπαιδευτικών (µεταπτυχιακές σπουδές, επιµορφώσεις, εµπειρία κ.λπ.) θα κριθούν επίσης µε βάση τα 
δικά τους αποτελέσµατα, αλλά χρειάζονται κι αυτά την ιδιαίτερη υποστήριξη της Πολιτείας τόσο για να 
διατηρηθούν στο επίπεδο που είναι, όσο και για να επιδιώξουν το επίπεδο (4: εξαιρετικό σχολείο). 
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Το Συµβούλια εκδίκασης των ενστάσεων πρέπει να είναι υπερκείµενα κατά ένα 
διοικητικό επίπεδο οργάνωσης από αυτό του αρχικού αξιολογητή.  
Η Α.∆Ι.Π.Ε. και τα όργανά της, οι ΜΟ.∆Ι.Π.Ε, είναι ο αποκλειστικός φορέας εκδίκασης 
των εντάσεων των εκπαιδευτικών. Στο επίπεδο της Α.∆Ι.Π.Ε. συγκροτείται Ανώτατο 
Συµβούλιο Ενστάσεων, το οποίο κρίνει ενστάσεις Σχολικών Συµβούλων και των δύο 
βαθµίδων και ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων και των δύο βαθµίδων. Στο επίπεδο της 
ΜΟ.∆Ι.Π.Ε. συγκροτούνται δύο Περιφερειακά Συµβούλια Ενστάσεων για κάθε βαθµίδα, 
ένα για τις ενστάσεις εκπαιδευτικών και ένα για τις ενστάσεις ∆ιευθυντών Σχολικών 
Μονάδων. 
        Σε κάθε περίπτωση της εσωτερικής - ιεραρχικής Αξιολόγησης στελεχών 
εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, ο αξιολογητής πρέπει να έχει βαθµό ίσο η µεγαλύτερο 
από τον αξιολογούµενο. 
Σηµείωση : Στη διαδικασία των ενστάσεων µπορεί, εάν το προτείνει ο εκπαιδευτικός, να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία της «αξιολόγησης από οµοτέχνους» (peer evaluation) η 
οποία ισχύει προαιρετικά στη σχολική µονάδα. Ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωµα να 
ζητήσει να παρευρίσκεται συνάδελφός του της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας από την 
ίδια ή διαφορετική σχολική µονάδα της περιφέρειάς του. Η κρίση του οµοτέχνου 
εκπαιδευτικού συνεκτιµάται κατά τις διαδικασίες εκδίκασης της ένστασης. 

 
16. Ειδικές περιπτώσεις Εκπαιδευτικών – 
Εκπαιδευτικοί ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό - 
Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 
1. Οι Ειδικές περιπτώσεις Εκπαιδευτικών, όπως Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ, 
ΚΕ∆∆Υ, ΚΕΣΥΠ,  Συνεργάτες ΚΠΕ και ΚΕ∆∆Υ, προσωπικό των ΚΕΣΥΠ κ.α., 
αξιολογούνται για το υπηρεσιακό – διοικητικό και το εκπαιδευτικό έργο τους µε  
διαδικασίες ιεραρχικής εσωτερικής αξιολόγησης από τα αντίστοιχα υπηρεσιακά όργανα, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς 
των σχολείων. 
Οι ενστάσεις τους εκδικάζονται µε διαδικασίες κατ΄ αναλογία εκείνων που εφαρµόζονται 
για τις ενστάσεις στελεχών και εκπαιδευτικών αντίστοιχα. 
 
2. Εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι σε ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, σε ΠΕΚ, 
Πολιτικά Γραφεία, Βουλευτικά Γραφεία, Κόµµατα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κα., 
αξιολογούνται, για το διοικητικό τους έργο καθώς και τη δηµοσιοϋπαλληλική τους 
συνέπεια, µε ειδική ετήσια έκθεση που συντάσσεται για το σκοπό αυτό από τον 
∆ιοικητικό Προϊστάµενο της Υπηρεσίας στην οποία έχουν αποσπασθεί. Η έκθεση 
αποστέλλεται στο ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και στη σχολική µονάδα στην οποία έχει 
οργανική θέση ο εκπαιδευτικός. 
Οι ενστάσεις τους εκδικάζονται µε διαδικασίες κατ΄ αναλογία εκείνων που εφαρµόζονται 
για τις ενστάσεις στελεχών και εκπαιδευτικών αντίστοιχα. 

3. ∆ιευθυντές, εκπαιδευτικοί και συντονιστές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό. 
Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές µονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού ή που υπηρετούν στις µονάδες αυτές µε 
απόσπαση αξιολογούνται για το υπηρεσιακό – διοικητικό και το εκπαιδευτικό έργο τους 
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µε  διαδικασίες ιεραρχικής εσωτερικής αξιολόγησης από τα αντίστοιχα υπηρεσιακά 
όργανα, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση  αξιολογούνται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης του 
εξωτερικού. 
Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασµένοι στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης του 
εξωτερικού αξιολογούνται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης για το διοικητικό 
τους έργο καθώς και τη δηµοσιοϋπαλληλική τους συνέπεια, µε ειδική ετήσια έκθεση που 
συντάσσεται για το σκοπό αυτό. 
Οι ενστάσεις τους εκδικάζονται µε διαδικασίες κατ΄ αναλογία εκείνων που εφαρµόζονται 
για τις ενστάσεις στελεχών και εκπαιδευτικών αντίστοιχα. 
Ο συντονιστής εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Ειδικό Γραµµατέα διαπολιτισµικής ή 
ειδική επιτροπή του ΥΠΑΙΘΠΑ, µετά από εισήγηση του οικείου προξένου. Η επιτροπή 
µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη των µελών της και συντάσσει έκθεση 
αξιολόγησης, η οποία διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και 
στο Συµβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4027/11. Οι ενστάσεις 
τους εκδικάζονται µε διαδικασίες κατ΄ αναλογία εκείνων που εφαρµόζονται για τις 
ενστάσεις στελεχών. 
 
4.  ∆ιευθυντές Σπουδών ΥΠΑΙΘΠΑ. 
Αξιολογούνται  από τον Γενικό Γραµµατέα (στο πλαίσιο των διαδικασιών της ενότητας 
7). Η ένστασή τους εκδικάζεται από το Κεντρικό Συµβούλιο Ενστάσεων Ανωτέρων 
Στελεχών Εκπαίδευσης. 
 
6. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσιες σχολικές µονάδες (νηπιαγωγεία, 
1/θέσια έως 3/θέσια ∆Σ) αξιολογούνται για το υπηρεσιακό/διοικητικό και το 
εκπαιδευτικό έργο µόνο από τον οικείο Σχολικό Σύµβουλο. 
 
7. Οι ∆ιευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται σύµφωνα 
µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης: 
Ο ∆ιευθυντής του σχολείου αξιολογείται : 
α) ως προς το διοικητικό έργο από τον ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης (Ατοµικός φάκελος + 
Έκθεση αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας ως πειστήριο για τα έργο του + Έκθεση 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης). 
β) ως προς το παιδαγωγικό έργο από τον Σχολικό Σύµβουλο  (Ατοµικός φάκελος + 
Έκθεση αυτό αξιολόγησης  Σχολικής Μονάδας ως πειστήριο για τα έργο του + Έκθεση 
Σχολικού Συµβούλου). 
Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται: 
 α) ως προς το υπηρεσιακό/επαγγελµατικό έργο από τον ∆ιευθυντή του σχολείου 
(Ατοµικός φάκελος + Έκθεση αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως πειστήριο για τα 
έργο τους + Έκθεση ∆ιευθυντή σχολείου). 
β) ως προς το παιδαγωγικό/διδακτικό έργο από τον Σχολικό Σύµβουλο (Ατοµικός 
φάκελος + Έκθεση αυταξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, ως πειστήριο για τα έργο τους + 
Έκθεση Σχολικού Συµβούλου). 
Οι ενστάσεις τους εκδικάζονται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται για τους 
εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης.   
Σηµείωση. Υπάρχει ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών και των διευθυντών.  
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17. Η αξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης 
Το σύστηµα της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
µονάδας και του έργου των εκπαιδευτικών προβλέπει και εµπεριέχει µηχανισµούς 
αυτορρύθµισης και αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη για τον καθορισµό τους έχει η 
Α.∆Ι.Π.Ε. 
Η πρώτη εφαρµογή του θεσµού της αξιολόγησης αναπτύσσεται στο πλαίσιο µιας 
τριετούς περιόδου αρχικής εφαρµογής σε όλα τα σχολεία της χώρας. Κατά τη διάρκεια 
της τριετίας θα πραγµατοποιηθεί συστηµατική ανατροφοδότηση µεταξύ εκπαιδευτικών 
και πολιτείας, θα δοκιµαστούν τα εργαλεία, οι µέθοδοι και οι διαδικασίες, θα 
κρυσταλλωθεί η θεσµική δοµή του συστήµατος αξιολόγησης, θα ενσωµατωθούν τα 
θετικά σηµεία της κριτικής. 
Ιδιαίτερη σηµασία κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου θα πρέπει να δοθεί στα 
ακόλουθα : 
-στην ανάγκη ουσιαστικής επιµόρφωσης των αξιολογητών (διευθυντών σχολικών 
µονάδων, διευθυντών εκπαίδευσης  και σχολικών συµβούλων) σχετικά µε τη φιλοσοφία, 
το χαρακτήρα και τις διαδικασίες της αξιολόγησης 
-στη διάχυση των καλών πρακτικών των σχολείων ως βασικής παραµέτρου 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιµόρφωσης και της 
ανατροφοδότησης του έργου των 
-στην ουσιαστική σύνδεση των δράσεων των σχολείων (ειδικές επιστηµονικές 
συνεργασίες, εφαρµογές της ‘έρευνας δράσης’, ανάπτυξη σχεδίων δράσης, αξιολόγηση 
από «οµοτέχνους» κ.α.) και των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µε προγράµµατα 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης.   
 
Προτείνεται η ανατροφοδότηση της αξιολόγησης να πραγµατοποιείται περιοδικά (ανά 
τριετία) σε επιµέρους δοµές και πεδία του συστήµατος αξιολόγησης. 

 
18. Προτάσεις για την εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος 
αξιολόγησης. 
Έχοντας ως δεδοµένα: 
α) τη δέσµευση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. να διαµορφώσει (εντός τριµήνου) ένα εφαρµόσιµο 
σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 
στο πλαίσιο της απεξάρτησης από το Ν. 4024/2011 
β) την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα  
γ) τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής, ώστε η ανάπτυξη και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος να 
απαιτεί το µικρότερο δυνατό οικονοµικό κόστος κατά την πρώτη περίοδο της εφαρµογής 
του θεσµού (π.χ. κόστος µετακινήσεων Σχολικών Συµβούλων, κ.λπ.), προτείνονται τα 
ακόλουθα: 
 
1. Κατά τη διάρκεια της τριετίας  θα πραγµατοποιηθεί συστηµατική ανατροφοδότηση 
µεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτείας, θα δοκιµαστούν τα εργαλεία, οι µέθοδοι και οι 
διαδικασίες, θα κρυσταλλωθεί η θεσµική δοµή του συστήµατος αξιολόγησης, θα 
ενσωµατωθούν τα θετικά σηµεία της κριτικής. 
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2.Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο  και τα Προγράµµατα Σπουδών (∆ΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 
ΦΕΚ 303 & 304/2003) κρίνονται ως επαρκή για την έναρξη υλοποίησης του θεσµού. Το 
πλαίσιο αναφοράς στην κείµενη νοµοθεσία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διατύπωση 
των επιπέδων και των κριτηρίων ποιότητας στην ελληνική εκπαίδευση.  
 
3.Οι νοµικές ρυθµίσεις που κρίνονται απαραίτητες είναι: α) η τροποποίηση του άρθρου 7 
του Ν. 4024/2011 που συνδέει τις προαγωγές µε τις ποσοστώσεις και β) η θέσπιση της 
Α.∆Ι.Π.Ε. ως Αρχής ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στη γενική εκπαίδευση.  
Ειδικά, η διαφοροποίηση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4024/2011 κρίνεται 
ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση, διότι συνδέεται άµεσα µε την φιλοσοφία, τον χαρακτήρα και την αξιοπιστία 
της πρότασης και του συστήµατος αξιολόγησης, καθώς και – κυρίως – µε τη δήλωση των 
προθέσεων και την επανάκτηση  της εµπιστοσύνης της Πολιτείας από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών. 
Παράλληλα, απαιτείται αλλαγή διατάξεων του Νόµου 3848/2010 που αφορούν στο 
Σύστηµα Επιλογής Στελεχών της Εκπαίδευσης.  
 
Αναφορικά µε την διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών από το άρθρο 7 του Ν. 4024/2011 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
α) οι εκπαιδευτικοί ασκούν το ίδιο έργο, δηλαδή διδάσκουν και παιδαγωγούν, από την 
αρχή ως το τέλος της επαγγελµατικής τους ζωής, ενώ τα στελέχη της εκπαίδευσης, που 
εκτελούν µερικώς διαφορετικό  έργο από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, 
αντιπροσωπεύουν µικρό ποσοστό (περίπου το 5%) και επιλέγονται µέσα από 
επιπρόσθετες διαδικασίες κρίσης αυξηµένου ανταγωνισµού.  
β) οι εκπαιδευτικοί ασκούν οµοειδές έργο (επιστηµονικό και παιδαγωγικό), 
ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας (αναπληρωτής, πρωτοδιορισµένος, µε 30ετή υπηρεσία) 
δηλ. εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων, χρήση 
σχολικών εγχειριδίων και µέσων, ανάπτυξη παιδαγωγικών σχέσεων, αξιολόγηση 
µαθητών κ.α.  
γ) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο στα σχολεία όλων των βαθµίδων δεν σχετίζεται 
καθόλου µε το έργο των λοιπών δηµοσίων υπαλλήλων. 
δ) οι εκπαιδευτικοί αποτελούν ένα εξαιρετικά οµοιογενές σώµα επαγγελµατιών, αφού 
όλοι διαθέτουν ίδιο επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης (οµοειδή τυπικά προσόντα), 
διορίστηκαν στο δηµόσιο µε οµοιόµορφες διαδικασίες (επετηρίδα, εξετάσεις ΑΣΕΠ)  
ε) οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον εδώ και µία δεκαετία, λαµβάνουν 
πρόσθετη εισαγωγική επιµόρφωση προκειµένου να αποκτήσουν τις κοινά αποδεκτές 
ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ασκήσουν το έργο τους 
στ) οι εκπαιδευτικοί αποτελούν ανθρώπινο δυναµικό αυξηµένων προσόντων που 
συµµετέχει ενεργά σε διαδικασίες συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης 
(παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων, εκπαιδευτικών ηµερίδων και συνεδρίων, 
µεταπτυχιακές σπουδές κ.λπ.).  
Άρα, οποιαδήποτε επιχείρηση τεχνικής και εκ των υστέρων «οµογενοποίησής» τους 
µε τους άλλους δηµοσίους υπαλλήλους θα δηµιουργήσει εξαιρετικά και σύνθετα 
προβλήµατα που θα τους επηρεάσουν αρνητικά στο εκπαιδευτικό τους έργο.    
 
4.Η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης µπορεί να αρχίσει άµεσα µε την 
προετοιµασία για τη γενίκευση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, όπως ήδη 
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προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, και να προχωρήσει στην 
αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των στελεχών 
σταδιακά, µε βάση τις ανάγκες προαγωγής. 
Τα στελέχη (διευθυντές και σχολικοί σύµβουλοι) έχουν πρόσφατα 
επιλεγεί , γεγονός που προϋποθέτει την απρόσκοπτη και ουσιαστική 
συµβολή τους στην εφαρµογή του θεσµού της αξιολόγησης της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και µεταθέτει σε δεύτερο χρόνο 
την ανάγκη για την παραγωγή των εργαλείων αξιολόγησής τους. 
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1. Το Πλαίσιο της ΑΠΕΕ 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µαθητών και του σχολείου   

Α. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Τοµείς    ∆είκτες Κριτήρια 

1.1. Σχολικός χώρος, 
υλικοτεχνική υποδοµή 
και οικονοµικοί  πόροι 
 

• Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων   
• Επάρκεια και καταλληλότητα  εξοπλισµού και µέσων του  

σχολείου 
• Επάρκεια  οικονοµικών πόρων   

1. 
Μέσα και 
Πόροι  

1.2. Στελέχωση του 
σχολείου 

• Επάρκεια διδακτικού προσωπικού (αριθµός, σύνθεση, 
επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση, εµπειρία των 
εκπαιδευτικών) 

• Επάρκεια λοιπού προσωπικού   

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 

Τοµείς ∆είκτες Κριτήρια 

2.1.Οργάνωση και 
συντονισµός της 
σχολικής ζωής 

• ∆ιατύπωση   των βασικών επιδιώξεων του σχολείου (όραµα, 
αξίες και στόχοι του σχολείου)      

• ∆ιαµόρφωση συµµετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού 
πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής µονάδας  

• ∆ιαµόρφωση και εφαρµογή ενός λειτουργικού σχολικού 
προγράµµατος  

2.2. ∆ιαχείριση και 
αξιοποίηση µέσων και 
πόρων 

• Ορθολογική  διαχείριση οικονοµικών πόρων    
• Αξιοποίηση των διαθέσιµων χώρων και του εξοπλισµού 
• Προσβασιµότητα και  ασφάλεια  των µαθητών σε όλους τους 

χώρους του σχολείου 
• Ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία του σχολείου   

2. 
Ηγεσία και 
∆ιοίκηση του 
Σχολείου 

2.3.Αξιοποίηση, 
υποστήριξη και 
ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού 

• Αξιοποίηση της εµπειρίας και των ικανοτήτων των  
εκπαιδευτικών   

• Υποστήριξη της συνεχούς επιστηµονικής και παιδαγωγικής 
εξέλιξης των εκπαιδευτικών 

• Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των συνεργασιών 
µεταξύ τους    

3.1. Aνάπτυξη και 
εφαρµογή διδακτικών 
πρακτικών 

• Σχεδιασµός /δόµηση της διδασκαλίας και αξιοποίηση του 
διδακτικού χρόνου 

• Καταλληλότητα και ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων   
• Χρήση διαθέσιµου εξοπλισµού και µέσων από εκπαιδευτικούς 

και µαθητές 
• ∆ιάδραση εκπαιδευτικού-µαθητή και ενεργός συµµετοχή του 

µαθητή στη διαδικασία της µάθησης 

3.  
∆ιδασκαλία και 
Μάθηση 
 

3.2. Ανάπτυξη και 
εφαρµογή 
παιδαγωγικών 
πρακτικών και 
πρακτικών 
αξιολόγησης των 
µαθητών 

• Ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου-µαθητή 

• Χρήση ποικίλων µεθόδων αξιολόγησης  

• Συστηµατική παρακολούθηση της προόδου και ανατροφοδότηση 
των µαθητών  για την ποιότητα της εργασίας τους 

• Αξιοποίηση δεδοµένων αξιολόγησης για ανατροφοδότηση της 
διδασκαλίας 
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4.1. Σχέσεις µεταξύ 
εκπαιδευτικών-
µαθητών και µεταξύ 
των µαθητών 

• Αποτελεσµατική διαχείριση της συµπεριφοράς των µαθητών  
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δηµιουργική συνεργασία 

εκπαιδευτικών – µαθητών    
• Συµµετοχή των µαθητών στη διαµόρφωση των ρυθµιστικών 

πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή 
• Παροχή ευκαιριών για δηµιουργική συνεργασία και συλλογική 

δράση των µαθητών   

4.  
Κλίµα και 
Σχέσεις του 
Σχολείου 

4.2. Σχέσεις  του 
σχολείου µε γονείς και 
συνεργασίες  µε 
εκπαιδευτικούς - 
κοινωνικούς φορείς 

• ∆ιαµόρφωση µηχανισµών τακτικής και αµφίδροµης 
επικοινωνίας µε τους γονείς  

• Ποιότητα ενηµέρωσης των γονέων σχετικά µε την πρόοδο των 
παιδιών τους 

• Οικοδόµηση σχέσεων συνεργασίας µε άλλα σχολεία, 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς      

5.1. Εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και 
καινοτοµίες, 
υποστηρικτικές και 
αντισταθµιστικές 
παρεµβάσεις 

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραµµάτων 
για τον εµπλουτισµό του Προγράµµατος Σπουδών   

• Ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών και υποστήριξη 
καινοτοµικών παρεµβάσεων 

• Υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών - αντισταθµιστικών 
προγραµµάτων για ορισµένες κατηγορίες µαθητών   

• Υιοθέτηση µέτρων και παρεµβάσεων  στο σχολείο για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων φοίτησης και διαρροής 

5. 
Προγράµµατα, 
Παρεµβάσεις 
και ∆ράσεις 
Βελτίωσης 

5.2.  Ανάπτυξη και 
εφαρµογή σχεδίων 
δράσης για τη 
βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου 

• Υποστήριξη µιας συνεχούς και συστηµατικής διαδικασίας 
προγραµµατισµού και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου 

• ∆ιευρυµένη συµµετοχή των µελών της σχολικής κοινότητας στη 
διαµόρφωση, εφαρµογή και αξιολόγηση σχεδίων δράσης 

• Αξιοποίηση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων των σχεδίων 
δράσης 

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τοµείς    ∆είκτες Κριτήρια 

6.1.Φοίτηση και 
διαρροή  των µαθητών 

• Υψηλά επίπεδα  φοίτησης   των µαθητών σε όλες τις τάξεις του 
σχολείου 

• Περιορισµένη διαρροή µαθητών  
6.2. Επιτεύγµατα και 
πρόοδος των µαθητών 

• Εκπαιδευτικά επιτεύγµατα των µαθητών που ανταποκρίνονται  
στους στόχους  του Προγράµµατος Σπουδών 

• Πρόοδος όλων των µαθητών σε σχέση µε προηγούµενα 
επιτεύγµατά τους   

• Μείωση της διαφοράς στις επιδόσεις των µαθητών κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς 

6.  
Εκπαιδευτικά 
αποτελέσµατα 

6.3. Ατοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη 
των µαθητών 

• Ανάπτυξη του δυναµικού κάθε µαθητή, ανεξαρτήτως 
ικανοτήτων, γένους, κοινωνικής, πολιτισµικής προέλευσης ή 
άλλων ιδιαιτεροτήτων 

• Ανάπτυξη των ατοµικών και κοινωνικών ικανοτήτων των 
µαθητών  

• Ικανοποίηση των µαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία 
7.  
Αποτελέσµατα 
του σχολείου 

7.1. Επίτευξη των  
στόχων του σχολείου 

• Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσµικές του υποχρεώσεις 
• Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου 
• Αποτελεσµατικότητα των σχεδίων δράσης   
•   Ικανοποίηση των αναγκών όλων των µελών της σχολικής 

κοινότητας 
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2. Ενδεικτική Φόρµα Αξιολόγησης ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας και ΣΕΚ   
 

  ΠΕΔΙΟ Ι : Τήρηση Νομοθεσίας και Οργάνωση της Σχολικής Μονάδας 

ελλιπώς  επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ Ι.1 : Τήρηση της 
Νοµοθεσίας     

Κριτήρια :  

-Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (τήρηση ωραρίου, ωρολογίου προγράμματος, κ.λπ.)   

-Σύγκλιση όλων των συλλογικών οργάνων και υλοποίηση των αποφάσεων   

-Μέριμνα για την ασφάλεια και την υγιεινή των μαθητών  

-Τακτική, έγκαιρη και ποιοτική ενημέρωση των γονέων 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ Ι.2 : Οργάνωση της 
Σχολικής Μονάδας     

Κριτήρια : 

-Οργάνωση του αρχείου του σχολείου και λειτουργίας του Γραφείου του 

-Ανταπόκριση του σχολείου στις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας 

-Αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του σχολείου 

-Κατανομή και συντονισμός του εξωδιδακτικού έργου στους εκπαιδευτικούς  

- Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών με βάση τις ικανότητές τους  

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   

  

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ Ι.3 :   Αξιολόγηση του 
έργου των εκπαιδευτικών     

Κριτήρια :  

-Ασκεί το έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και 

δικαιοσύνη   
Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   

 

ΠΕΔΙΟ ΙΙ : Σχολικό Κλίμα και Σχέσεις της Σχολικής Μονάδας 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.1 : Σχολικό Κλίµα 
      

Κριτήρια :  

-Διαμορφώνει όραμα για το σχολείο και το μεταγγίζει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

-Συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικού παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική μονάδα. 

-Διαχειρίζεται προβλήματα και κρίσεις στη σχολική μονάδα   

-Ενισχύει την αλληλεγγύη και τις συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών  

-Ευπρεπής συμπεριφορά και εξυπηρέτηση των πολιτών 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2 : Σχέσεις της Σχολικής 

Μονάδας     

Κριτήρια :  

-Συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων   

-Συνεργασία με τα στελέχη εκπαίδευσης   

-Συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα   

-Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων   

- Συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και σχολικές μονάδες  

 Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   

 

ΠΕΔΙΟ ΙΙΙ:  Παιδαγωγική λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και Δράσεις εντός και εκτός σχολείου  

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ.1. Παιδαγωγική 

λειτουργία της Σχολικής Μονάδας 
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Κριτήρια :  

-Προγραμματισμός και υλοποίηση του έργου της σχολικής μονάδας (διαδικασία αυτοαξιολόγησης)   

-Προώθηση πρακτικών ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους   

- Ενίσχυση της δημιουργίας υποστηρικτικών δομών και αντισταθμιστικών πρακτικών 

 -Αξιοποίηση και εξασφάλιση της πρόσβασης στις υποδομές και τα μέσα του σχολείου σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. 

- Προώθηση πρακτικών αμοιβαίων επισκέψεων στην τάξη και  συνεπακόλουθων συζητήσεων  

- Ανάθεση και στήριξη ρόλου συντονιστών σε έμπειρους και προσοντούχους εκπαιδευτικούς ευρύτερης 

αποδοχής 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ.2. Δράσεις εντός και 

εκτός σχολείου     

Κριτήρια : 

-Υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών προγραμμάτων και καινοτομιών  στο πλαίσιο της σχολικής ζωής 

- Υποστήριξη δράσεων που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του σχολείου   

-Προβολή και διάχυση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του σχολείου στην εκπαιδευτική και τοπική κοινωνία. 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   

 

ΠΕ∆ΙΟ IV : Επαγγελµατική και Επιστηµονική Ανάπτυξη 
ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά  ΤΟΜΕΑΣ IV.1 : Επιστημονική 

Ανάπτυξη     

 Κριτήρια :  

-Επιστημονική και Παιδαγωγική Ανάπτυξη (τυπικά προσόντα, δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακές σπουδές, ξένες 

γλώσσες, πιστοποίηση στις ΤΠΕ, διπλώματα από επίσημους επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, 

συγγραφικό έργο, επιμόρφωση κ.λπ.). 

- Συμμετοχή σε επιμορφωτικές διαδικασίες ως επιμορφωτής, εισηγητής σε συνέδρια, κ.λπ. 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ IV.2 : Επαγγελματική 

Ανάπτυξη     

Κριτήρια : 

-Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ενώσεις και κοινότητες μάθησης, ανάληψη και υλοποίηση  καινοτόμων 

πρωτοβουλιών, εκπαιδευτικές ανταλλαγές και επισκέψεις 

-Παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό  και κοινωνικό περιβάλλον (παρουσία σε τοπικά μέσα, κ.λπ.) 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   

  
 

3. Ενδεικτική Φόρµα Αξιολόγησης Σχολικού Συµβούλου   
 

  ΠΕΔΙΟ  Ι : Διαχείριση & Υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής   

ελλιπώς  επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ Ι.1 : Προγραµµατισµός 
του εκπαιδευτικού έργου και  
προώθηση της καινοτοµίας    

    

Κριτήρια :  

- Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύνης του   

- Εφαρμογή βασικών  κατευθύνσεων εκπαιδευτικής πολιτικής (Νέα ΑΠΣ – Ολοήμερο με  ΕΑΕΠ - Νέο Λύκειο – 

ΑΠΕΕ - Ψηφιακό σχολείο – Επιμόρφωση,  κ.λ.π.). 

-Υποστήριξη εκπαιδευτικών καινοτομιών   

-Αποτύπωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   
 

ΠΕΔΙΟ ΙΙ :  Καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με τη σχολική μονάδα (Δ/ντή και εκπαιδευτικούς) 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.1 : Επιστηµονική & 
Παιδαγωγική  καθοδήγηση 
εκπαιδευτικών 

    



 48 

Κριτήρια :  

 Συνεργασία με  εκπαιδευτικούς  σχετικά με: 

-Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών 

-Ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης 

-Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2 : Επιµόρφωση 
εκπαιδευτικών     

Κριτήρια :  

Συνεργασία με  Δ/ντή & εκπαιδευτικούς  σχετικά με: 

-Επιμορφωτικά Σεμινάρια εκπαιδευτικών  

-Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

-Διδασκαλίες μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, μικροδιδασκαλιών, mentoring…   

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.3. Αξιολόγηση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου και του έργου των 
εκπαιδευτικών 

    

Κριτήρια :  

- Συνεργασία με Δ/ντή σχολείου και με  Σύλλογο διδασκόντων σχετικά με:  

• τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την ανατροφοδότηση του εκπ/κού έργου στο σχολείο 

• την αυτοαξιολόγηση του εκπ/κού έργου στη σχολική μονάδα 
- Άσκηση του έργου της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και 

δικαιοσύνη   
Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :  

  

ΠΕΔΙΟ ΙΙΙ :  Καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και με άλλους 

φορείς 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ.1 :  Εφαρμογή νομοθεσίας, 

συνεργασίες με υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και κοινωνικούς φορείς  
    

Κριτήρια :  

 - Εποπτεία της εφαρμογής της εκπ/κής νομοθεσίας   

- Επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς  

-Συμμετοχή σε όργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.   

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ.2 : Εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός, Συνεργασίες με στελέχη 

της εκπαίδευσης   
    

Κριτήρια :  

-Συνεργασίες με στελέχη της εκπαίδευσης (Περιφ. Δ/ντή, ΠΕΠΚ, Δ/ντή Εκπ/σης, Π.Ε.Κ) 

-Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Σχολικών Συμβούλων   

-Συμμετοχή σε επιτροπές του ΥΠΑΙΘΠΑ, Βαθμολογικά Κέντρα  κ.α 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά Δείκτης 3.3. Διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού, λήψη αποφάσεων και 

επίλυση προβλημάτων 
    

Κριτήρια : 

 -Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

-Διαχείριση κρίσεων στην περιοχή ευθύνης του 

-Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :  

  

 ΠΕΔΙΟ IV : Mέσα & Πόροι 

ελλιπώς  επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ IV.1 : Μέσα, πόροι και 
υποστηρικτικές δοµές του έργου 
των ΣΣ 
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Κριτήρια :  

- Αξιοποίηση υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής 

 - Αξιοποίηση και Ανάπτυξη των ΤΠΕ 

 - Διαχείριση διατιθέμενων πόρων   

-Αξιοποίηση προσωπικού  γραμματειακής υποστήριξης 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :    
 

 ΠΕΔΙΟ V : Επαγγελματική και Επιστημονική Ανάπτυξη 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ V.1 : Επιστηµονική, 
ερευνητική και κοινωνική 
δραστηριότητα 

    

Κριτήρια :  

-Δεύτερο πτυχία, μεταπτυχιακές σπουδές, Επιμορφωτικά προγράμματα, Σεμινάρια, ξένες γλώσσες, πιστοποίηση 

στις ΤΠΕ, διπλώματα από επίσημους επιστημονικούς φορείς κ.λπ. 

-Συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια, ερευνητική δραστηριότητα 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   
 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ V.2 : Επαγγελµατική 
Ανάπτυξη      

Κριτήρια : 

-Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ενώσεις και κοινότητες μάθησης, ανάληψη και υλοποίηση  καινοτόμων 

πρωτοβουλιών, εκπαιδευτικές ανταλλαγές και επισκέψεις 

-Παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό  και κοινωνικό περιβάλλον (παρουσία σε τοπικά μέσα κ.λπ.) 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :  
 

 

4. Ενδεικτική Φόρµα Αξιολόγησης ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης 
 

  ΠΕΔΙΟ Ι: Διαχείριση & Υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής   

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΈΑΣ Ι.1: ∆ιαχείριση - & Υλοποίηση της 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής     

Κριτήρια:  

- Γνωστοποίηση, διαχείριση και υλοποίηση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Δ/νση 

- Αποτελεσματική προώθηση  των εκπαιδευτικών καινοτομιών 

- Εισήγηση για τις αναγκαίες ιδρύσεις, προαγωγές, συγχωνεύσεις,  καταργήσεις ή υποβιβασμούς σχολικών 

μονάδων και μείωση ή αύξηση των οργανικών θέσεων 

- Πρόβλεψη για τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα και έγκαιρη παρέμβαση με στόχο την εξασφάλιση των 

καλύτερων όρων λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

-Συστηματική ενημέρωση του Περιφερειακού Διευθυντή σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων 

- Οργάνωση, στήριξη & εποπτεία της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας και 

αντισταθμιστικών προγραμμάτων 

- Εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής και κατάστασης των σχολικών μονάδων  (σε  συνεργασία  με τις 

υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και τους ΟΤΑ). 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   
 

ΠΕΔΙΟ ΙΙ:  Διοικητικές Υποχρεώσεις – Εποπτικό Έργο 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.1: ∆ιοικητικές Υποχρεώσεις 
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Κριτήρια :  

- Γνωρίζει και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και ενημερώνει τις σχολικές μονάδες 

- Ασκεί το έργο της Αξιολόγησης με αμεροληψία, δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα 

- Ασκεί το διοικητικό & πειθαρχικό του  έργο με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και το Δ.Υ. Κώδικα. 

- Φροντίζει  για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο 

προΐσταται (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)  

- Φροντίζει για την τήρηση των αρχείων, οργανώνει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες, φροντίζει σταθερά για την 

αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της Δ/νσης) 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2: Εποπτικό Έργο 

       

Κριτήρια:  

- Ασκεί διοικητική εποπτεία των Σχολικών μονάδων ευθύνης του (δημοσίων & ιδιωτικών), των φροντιστηρίων 

και των κέντρων ξένων γλωσσών  με επιτόπιες επισκέψεις. 

- Παρέχει αποτελεσματική διοικητική στήριξη στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ευθύνης του 

- Ασκεί αποτελεσματικά τη διοικητική εποπτεία σε όλες τις υπηρεσίες στις περιοχής ευθύνης του και στηρίζει το 

έργο τους. 

- Οργανώνει, στηρίζει και εποπτεύει τις εξετάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.   

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή:   
 

ΠΕΔΙΟ IΙΙ:  Καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με Θεσμούς, Φορείς, Υπηρεσίες και Υπαλλήλους 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά εξαιρετικά Τομέας IΙΙ.1:  Συνεργασίες με υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και κοινωνικούς φορείς      

Κριτήρια:  

 - Οργανώνει επιμορφωτικές – συντονιστικές συναντήσεις με  τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 

εκπαιδευτικούς στις περιοχής αρμοδιότητάς του 

 - Συνεργάζεται αρμονικά με τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον Προϊστάμενο ΕΠΚ και τους Διευθυντές Εκπ/σης 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης για την προαγωγή του επιτελούμενου εκπ/κού έργου 

- Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους που εδρεύουν στη οικεία Διεύθυνση, στηρίζει διοικητικά το έργο 

τους και τους ενημερώνει υποχρεωτικά για τα εκπαιδευτικά θέματα που εμπίπτουν στην αντίληψή του 

εισηγούμενος σχετικές λύσεις      

- Δημιουργεί συνεργατικό κλίμα στη Διεύθυνση εκπαίδευσης (μέσα από την αυτοαξιολόγηση ΚΠΑ) 

- Συνεργάζεται με του εκπροσώπους των  εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων της οικείας Διεύθυνσης 

- Συνεργάζεται με επιστημονικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς στις περιοχής ευθύνης του με στόχο 

την αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   
 

ΠΕ∆ΙΟ ΙV : Επαγγελµατική και Επιστηµονική Ανάπτυξη 
ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά άριστα  ΤΟΜΕΑΣ ΙV.1 : Επιστημονική Ανάπτυξη 
    

 Κριτήρια:  

-Επιστημονική και Παιδαγωγική Ανάπτυξη (τυπικά προσόντα, μεταπτυχιακές σπουδές, ξένες γλώσσες, 

συγγραφικό έργο, επιμόρφωση, κ.λπ.). 

- Συμμετοχή σε επιμορφωτικές διαδικασίες ως επιμορφωτής, εισηγητής σε συνέδρια, κ.λπ. 

ελλιπώς επαρκώς πολύ καλά άριστα   ΤΟΜΕΑΣ ΙV.2:   Επαγγελματική Ανάπτυξη 
    

Κριτήρια: 

-Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ενώσεις και κοινότητες μάθησης, ανάληψη και υλοποίηση  καινοτόμων 

πρωτοβουλιών, εκπαιδευτικές ανταλλαγές και επισκέψεις 

-Παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό  και κοινωνικό περιβάλλον (παρουσία σε τοπικά μέσα, κ.λπ.) 

Αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης στον Τομέα από τον αξιολογητή :   
  



 51 

5. Ενδεικτικές φόρµες Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών  

 Το σύστηµα της  αριθµητικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που εφαρµόζεται 
παραδοσιακά, είναι µεν σύντοµο και απλό στη διατύπωση και την εφαρµογή του, διότι περιορίζεται 
στην αναγραφή του αξιολογούµενου τοµέα και στη παράθεση του βαθµού (π.χ. Σχεδιασµός 
διδασκαλίας: 8), αλλά όµως  έχει βασικά µειονεκτήµατα: (α) δεν γνωστοποιεί στον εκπαιδευτικό 
τα κριτήρια, (β) δεν υποδεικνύει τρόπους βελτίωσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, και (γ) 
βασίζεται απόλυτα στην υποκειµενική κρίση του αξιολογητή, όπως έχει αναφερθεί στο εισαγωγικό 
κείµενο. Αντίθετα, το σύστηµα της περιγραφικής κλίµακας διαβαθµισµένων κριτηρίων (ρούµπρικα) 
γνωστοποιεί αναλυτικά τα κριτήρια, υποδεικνύει τρόπους βελτίωσης και περιορίζει σε µέγιστο 
βαθµό τον υποκειµενισµό του αξιολογητή. Απαιτεί, όµως, λεπτοµερέστερη ανάπτυξη και 
µεγαλύτερη έκταση, διότι στη θέση ενός απλού αριθµού πρέπει να περιγράψει µε πληρότητα  
τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις για κάθε ένα από τους αξιολογούµενους Τοµείς. Επιπλέον, 
στην παρούσα πρόταση παρατίθεται σύντοµο εισαγωγικό κείµενο για κάθε Πεδίο, που αναδεικνύει 
τη "φιλοσοφία" του, δίνονται διευκρινιστικά παραδείγµατα για το τι σηµαίνει, για παράδειγµα,  
"ενεργοποίηση κριτικής σκέψης" και παρατίθενται πίνακες για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού 
και  αναλυτικές εσχάρες παρατήρησης που θα αξιοποιήσει ο αξιολογητής, αλλά και ο 
εκπαιδευτικός. Με όλους αυτούς τους τρόπους διασφαλίζονται βασικοί όροι της αξιολόγησης και 
οι περιγραφές και οι πίνακες λειτουργούν και ως πλαίσιο προετοιµασίας του εκπαιδευτικού. 

 
ΠΕ∆ΙΟ 1: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τοµείς : (α) ∆ιαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες, (β) Παιδαγωγικό κλίµα και                   
(γ) Οργάνωση της σχολικής τάξης 

 
Περιεχόµενο και σηµασία του Πεδίου 1 

Το Πεδίο 1 για το Εκπαιδευτικό  Περιβάλλον αναφέρεται στις ψυχολογικές, κοινωνικές 
και  οργανωτικές συνθήκες που  δηµιουργούν τον κοινωνικό και φυσικό χώρο και χρόνο 
µέσα στο οποίο συντελείται η µάθηση και η ανάπτυξη στον κοινωνικό, επικοινωνιακό, 
συναισθηµατικό, αξιακό, πολιτισµικό,  πολιτικό, αλλά και στον γνωστικό τοµέα. 

    Το  θετικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον  είναι κατά µεγάλο µέρος δηµιούργηµα της 
προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να κατανοεί πώς βλέπουν και βιώνουν τα 
πράγµατα οι µαθητές και να στέκεται µε σεβασµό προς τη "βιογραφία" των προσωπικών, 
οικογενειακών και κοινωνικών εµπειριών και αποσκευών των µαθητών του, που εν πολλοίς  
προσδιορίζουν τις µαθησιακές ανάγκες και τις δυνατότητές τους.  Ανάλογα µε τη στάση που τηρεί 
ο εκπαιδευτικός απέναντι στους µαθητές του, µε τις αξίες που εκφράζει άµεσα και έµµεσα και µε 
τον προσωπικό τρόπο που τις υποστασιοποιεί, µπορεί να κερδίζει  τις καρδιές των µαθητών του 
και να  τους εµπνέει σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. Αυτού του είδους τα ποιοτικά στοιχεία 
συνυφαίνονται µε την καθηµερινή σχολική  ζωή, αποτελούν µέρος της προσωπικής βιογραφίας  
µαθητών και  εκπαιδευτικών, διαµορφώνουν την περιρρέουσα ατµόσφαιρα της τάξης  και 
συγκροτούν τον πυρήνα του  "κρυφού προγράµµατος".  
  

 Το θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον παρέχει στους µαθητές αίσθηµα ασφάλειας, αποδοχής, 
στήριξης, ενθάρρυνσης  και ενίσχυσης της αυτοεκτίµησής τους και  ευκαιρίες να βιώσουν τη χαρά 
της µάθησης και της δηµιουργίας, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ψυχική 
τους υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει  τους µαθητές να παρατηρούν 
συστηµατικά, να διερευνούν, να ερµηνεύουν,  να κρίνουν, να αµφισβητούν, να τολµούν και  να 
διακινδυνεύουν  στις δηµιουργικές αναζητήσεις τους ακόµη και να κάνουν  λάθη.   
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Επιπλέον, το θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον προσφέρει στους µαθητές τις συνθήκες για να 
αναπτύξουν  την προσωπική τους ταυτότητα, την αυτοεκτίµηση, την αποδοχή του "άλλου"  µε 
διαφορετική από τη δική τους προσωπική, εθνική, πολιτισµική και θρησκευτική ταυτότητα.  

Τέλος, το θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον συµβάλλει στην ανάπτυξη  στάσεων και ικανοτήτων 
επικοινωνίας, συνεργασίας  σε δράσεις µε διάρκεια, των ικανοτήτων διαχείρισης των συγκρούσεων, 
χωρίς µειωτικές συγκρίσεις, απειλές και ειρωνείες, του ελέγχου του θυµού και του παρορµητισµού 
και της διαµόρφωσης ρητών κανόνων συνύπαρξης και συνεργασίας, µε αυξηµένο το αίσθηµα της 
αλληλεγγύης και  της προσωπικής ευθύνης και των υποχρεώσεων για τα κοινά, αλλά και διεκδίκησης 
των ατοµικών δικαιωµάτων. 

Είναι αυτονόητο ότι, για να αναπτύξουν οι µαθητές τις παραπάνω στάσεις και ικανότητες, πρέπει 
πρωτίστως ο εκπαιδευτικός να συµπεριφέρεται  χωρίς αυταρχισµούς και δογµατισµούς, αλλά και 
χωρίς άνευ ορίων χαλαρότητα (laissez-faire).  Και τα δύο άκρα  δεν συµβάλλουν  στη δηµιουργία 
των όρων θέσπισης και τήρησης  των κανόνων για τα δικαιώµατα και καθήκοντα της σχολικής ζωής, 
η τήρηση των οποίων συνιστά όρο  και συνθήκη διαπαιδαγώγησης.  

Στη στήριξη και ανάπτυξη των παραπάνω χαρακτηριστικών, σηµειολογικά και λειτουργικά,  
συµβάλλουν ο χώρος της τάξης µε την κατάλληλη  διαρρύθµιση  εξοπλισµού και της επιµέλειας  της 
αισθητικής του, που καθιστούν την τάξη χώρο φιλόξενο, χώρο µε "προσωπική ταυτότητα".  

Για λειτουργικούς λόγους, στο Πεδίο του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος  διακρίνουµε τρεις 
Τοµείς: (α)  οι ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις και Προσδοκίες, που αναφέρεται στις σχέσεις  του 
εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του  και στις προσδοκίες που εκφράζει για τη µαθησιακή και 
κοινωνική συµπεριφορά τους,  (β) το Παιδαγωγικό  Κλίµα, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο µε τον 
οποίο ο µαθητής βιώνει τις σχέσεις του µε τον εκπαιδευτικό, τον «σηµαντικό άλλο», τους 
συµµαθητές του και τις οµάδες τους, τον εαυτόν του, τα διδασκόµενα µαθήµατα και τη σχολική ζωή 
εν γένει, και (γ) την Οργάνωση της Σχολικής Τάξης, που αφορά στους τρόπους διευθέτησης του 
χώρου ως πλαισίου της σχολικής δράσης, διαµόρφωσης και τήρησης των κανόνων συνεργασίας, 
συνύπαρξης και διαχείρισης των συγκρούσεων και των παραβάσεων.  

Στοιχεία για τους τρεις αυτούς τοµείς µπορεί να αντλήσει ο Σχολικός Σύµβουλος από τις 
προσωπικές επισκέψεις, τις συζητήσεις µε τον εκπαιδευτικό, από τον προγραµµατισµό και τις 
δράσεις της σχολικής µονάδας, αλλά  και µέσα από άλλα στοιχεία  που ενδέχεται να θέσει υπόψη του 
ο εκπαιδευτικός και τα οποία προσφέρουν ευρύτερη εικόνα από ό,τι οι µεµονωµένες 
παρακολουθήσεις.   
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ΠΕ∆ΙΟ 1: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Α. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙ

ΚΟ ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
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Σ
∆
Ο
Κ
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Ν

 

Μεταξύ 
εκπαιδευτικού 
και µαθητών 
διαπιστώνεται 
απουσία 
σχέσεων ή 
διαπιστώνονται 
σχέσεις 
αδιάφορες. ∆εν 
υπάρχει συνοχή 
µεταξύ των 
µαθητών, 
ελάχιστοι 
συµµετέχουν 
στις εργασίες 
της τάξης και 
δεν υπάρχει, 
ούτε υπόρρητα, 
κάποια  
έκφραση 
προσδοκιών.  
Αυταρχικό στυλ  
εκπαιδευτικού  
που ελέγχει και 
επιβάλλει 
κυρώσεις. 

Εκπαιδευτικός 
έχει αναπτύξει 
σχέσεις   
σεβασµού, 
αµοιβαίας 
αποδοχής  και 
αλληλοβοήθει

ας. 
∆ιασφαλίζει  
συναίνεση και 
αποδοχή 
απόψεών του, 
δεν τις 
επιβάλλει. 

Εκπαιδευτικός εκφράζει, σε 
κλίµα αµοιβαίου σεβασµού 
και αποδοχής, µε λόγια και 
πράξεις  αποδοχή,  στήριξη,  
ενθάρρυνση προς όλους 
ανεξαιρέτως τους µαθητές,  
ιδίως στους   προερχόµενους 
από ευάλωτες  κοινωνικές 
οµάδες-ΕΚΟ ή/και  έχουν 
µειωµένη αυτο-εκτίµηση.  
Εκφράζει µε λόγια και µε 
πράξεις υψηλές, αλλά 
ρεαλιστικές, προσδοκίες για 
τη µάθηση και συµπεριφορά.  
Αποφεύγει διδακτισµό σε 
θέµατα αξιακά, υιοθετεί 
δηµοκρατικό στυλ 
επικοινωνίας, το οποίο 
ενθαρρύνει συλλογικές  
αποφάσεις και ελεύθερη  
έκφραση και  τεκµηρίωση 
προσωπικών θέσεων µε βάση 
λογικά, αξιακά επιχειρήµατα 
και παράθεση δεδοµένων. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός 
εµπεδώνει 
δηµοκρατικό στυλ 
επικοινωνίας και 
επίλυσης θεµάτων 
ενθαρρύνοντας, πέρα 
από την αιτιολόγηση 
απόψεων, τη 
διαδικασία της 
τεκµηριωµένης 
διαλεκτικής 
αντιπαράθεσης επί 
απόψεων, θέσεων, 
κρίσεων και 
προτάσεων.  Ως 
αποκορύφωση, 
δηµιουργεί στάσεις 
και ικανότητες 
σύνθεσης αντιθέτων 
απόψεων. 

Β
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αυταρχικό στυλ 
συµπεριφοράς 

αλληλοσεβασµ

ός, αµοιβαία 
αποδοχή, 
αλληλοβοήθει

α,  συναινετικό 
στιλ 
επικοινωνίας 

υποστήριξη όλων, 
ενθάρρυνση, υψηλές 
προσδοκίες, δηµοκρατικό 
στιλ επικοινωνίας, 
συλλογικές αποφάσεις, 
τεκµηριωµένα επιχειρήµατα 

υποστήριξη, 
ενθάρρυνση, υψηλές 
προσδοκίες, 
δηµοκρατικό στιλ 
συλλογικές 
αποφάσεις, 
τεκµηριωµένα 
επιχειρήµατα, 
τεκµηριωµένη 
διαλεκτική 
αντιπαράθεση, 
σύνθεση απόψεων 
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ΠΕ∆ΙΟ 1: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 
ΕΛΛΙΠΕΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
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Μεταξύ 
εκπαιδευτικού και 
µαθητών 
διαπιστώνεται 
ουδέτερο  ως και  
ψυχρό κλίµα µε 
στοιχεία τριβών και 
αντεγκλήσεων.           
Οι µαθητές είναι 
αδιάφοροι και 
αποστασιοποιηµέν

οι. Το ίδιο και ο 
εκπαιδευτικός. 
 
 
 
 
 

 
Εκπαιδευτικός 
καλλιεργεί  
ζεστό, φιλικό και 
ευχάριστο κλίµα 
µε ενθάρρυνση 
και θετική 
ανατροφοδότηση. 
∆ηµιουργεί στην 
τάξη, µε ρητές 
δηλώσεις και 
συµβολικά µέσα,  
κλίµα 
ενδιαφέροντος 
για τη µάθηση,  
εκτίµησης για τη 
γνώση.  
Ευαισθητοποιεί 
µαθητές σε 
θέµατα 
διακρίσεων. 

 
Εκπαιδευτικός 
δηµιουργεί στην 
τάξη µε ρητές 
δηλώσεις και 
συµβολικά µέσα 
κλίµα αναζήτησης 
και 
δηµιουργικότητας. 
Προς τούτο, 
ενθαρρύνει τη 
διατύπωση 
προτάσεων και την 
τεκµηριωµένη 
διατύπωση 
αντιπροτάσεων  και 
εναλλακτικών 
λύσεων.  
Καλλιεργεί κλίµα 
υπεύθυνης και 
συνεπούς 
συµπεριφοράς και 
αποδοχής  του 
κοινωνικά, 
πολιτιστικά, εθνικά 
και θρησκευτικά 
διαφορετικού 
"άλλου". 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός 
ενθαρρύνει κλίµα 
συλλογικότητας και 
πρωτοβουλίας, την 
ανάληψη  οµαδικών 
πρωτοβουλιών για την 
οργάνωση 
εκδηλώσεων και 
δράσεων για την 
επίλυση προβληµάτων 
και τη µελέτη θεµάτων. 
Συµµετέχει σε 
πρόγραµµα κοινωνικο-
συναισθηµατικού 
προσανατολισµού, 
όπως π.χ. πρόγραµµα 
για τη σχολική βία ή 
για τη διευκόλυνσης 
της µετάβασης 
µαθητών από   σχολική 
βαθµίδα σε βαθµίδα ή 
ό,τι άλλο κρίνει 
πρόσφορο για την 
ηλικία/τάξη που 
διδάσκει. 
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 έλλειψη θετικού 
κλίµατος 

κλίµα φιλικό, 
κίνητρα για 
µάθηση, 
καταπολέµηση 
διακρίσεων 

αναζήτηση, 
δηµιουργικότητα, 
εναλλακτικές 
προσεγγίσεις 
αντιπροτάσεις, 
τεκµηρίωση 
απόψεων, 
υπευθυνότητα 

κλίµα συλλογικότητας, 
πρωτοβουλίες, 
κοινωνικο- 
συναισθηµατικός 
προσανατολισµός, 
σχολική µετάβαση, 
σχολική βία 
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ΠΕ∆ΙΟ 1: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚ

Ο ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
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Παραµέληση 
χώρου τάξης, 
ελλιπής 
παιδαγωγική 
λειτουργικότητα. 
∆εν διαπιστώνεται 
ύπαρξη κανόνων 
και µέριµνα για τη 
διαχείριση 
προβληµάτων 
συµπεριφοράς.  
Εκπαιδευτικός δεν 
αντιµετωπίζει 
ανάρµοστες µορφές 
συµπεριφοράς των 
µαθητών µε 
παιδαγωγικό τρόπο. 
 

Εκπαιδευτικός 
διαµορφώνει 
κατάλληλα τον 
χώρο, ώστε να 
είναι ασφαλής 
και παιδαγωγικά 
λειτουργικός 
ανάλογα µε 
ηλικία/τάξη (π.χ. 
γωνιές 
ενδιαφέροντος, 
αναρτηµένες 
µαθητικές 
εργασίες, ή ό,τι 
άλλο κρίνει 
πρόσφορο για 
την ηλικία/τάξη). 
Αξιοποιεί 
λειτουργικά τον 
διδακτικό χρόνο 
χωρίς απώλειες. 
Ορίζει ο ίδιος  ή  
µε τη συνδροµή 
των µαθητών, 
τους κανόνες της 
τάξης, την 
τήρηση των 
οποίων απαιτεί, 
χωρίς 
αντιφάσεις,  από 
όλους τους 
µαθητές. 
 

Εκπαιδευτικός εµπλέκει 
πλειονότητα µαθητών σε 
µαθησιακή αξιοποίηση 
διδακτικού χρόνου. 
∆ηµιουργεί όρους 
θέσπισης και τήρησης των 
κανόνων συµπεριφοράς, 
ενεργοποιώντας και 
εµπλέκοντας,  ατοµικά ή 
σε συνεργασία µε άλλον 
εκπαιδευτικό, τους 
µαθητές στη διαµόρφωση 
κανόνων συµπεριφοράς 
στην τάξη, για καθήκοντα 
και δικαιώµατα µαθητών 
και εκπαιδευτικών.  
Παρακολουθεί µε  
παιδαγωγική διάκριση   
την τήρηση των 
θεσπισµένων κανόνων και 
παρεµβαίνει µεθοδευµένα 
και κλιµακωτά στις 
παρεκκλίσεις, 
φροντίζοντας να µην 
στέλνει αντιφατικά 
µηνύµατα.  
Ανατροφοδοτεί θετικές 
µορφές συµπεριφοράς και 
ενθαρρύνει την 
αυτορρύθµιση. 
Συστηµατική παράβαση 
κανόνων απασχολεί την 
τάξη και θέτει θέµα 
συνεπειών, ανάλογων µε 
την ηλικία και τη φύση 
του παραπτώµατος, όπου 
τούτο είναι εφικτό.    

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός φροντίζει 
για την οµαλή ένταξη στις 
µαθητικές οµάδες και στη 
σχολική ζωή όλων 
ανεξαιρέτως των µαθητών 
ασχέτως κοινωνικο-
πολιτισµικής προέλευσης, 
µεριµνώντας ιδιαίτερα για 
όσους αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες ένταξης. 
Μελετά  βαθύτερα τα αίτια 
και  τις συνθήκες  
δύσκολων  περιπτώσεων  
µαθητικής συµπεριφοράς 
(βιογραφία µαθητικού 
παραπτώµατος). 
Εξετάζει ποιες είναι 
αντιδράσεις για 
προσέλκυση προσοχής, 
αναγνώριση, αποδοχή και 
δεν δρα εν θερµώ, αλλά 
επεξεργάζεται πλάνο για 
αντιµετώπισή τους, το 
οποίο θέτει όρια και ορίζει 
συνέπειες. 
Εµπλέκει στη διαµόρφωση 
του πλάνου και άλλους 
συναδέλφους για κοινή 
στάση και, όπου κρίνεται 
σκόπιµο και εφικτό και τον 
εµπλεκόµενο µαθητή.  
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 ελλιπής οργάνωση 
απουσία κανόνων 
 

ασφάλεια, 
ωφέλιµος 
διδακτικός 
χρόνος, 
καθορισµός  και 
επίβλεψη 
κανόνων, 

ωφέλιµος µαθησιακός 
χρόνος, ενεργός 
συµµετοχή µαθητών, 
υπευθυνότητα, συνέπεια 
εκπαιδευτικού, όροι 
θέσπισης και τήρησης 
κανόνων 

οµαλή ένταξη, 
παρέµβαση, βιογραφία 
παραπτώµατος 
ερµηνεία παραπτώµατος 
συζήτηση και συµφωνία 
µε "άτακτους" αθετήσεις 
και κυρώσεις   
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ΠΕ∆ΙΟ 1: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 
ΠΕ∆ΙΟ 1 
1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιτελείται ανά τομέα. Το αναπτυξιακό 

συνεχές σε κάθε τομέα εκφράζεται μέσα από τέσσερις βαθμίδες (ελλιπές, επαρκές, πολύ καλό, 

εξαιρετικό), που καθεμία διακρίνεται για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και όλες μαζί 

συγκροτούν μια ολοκληρωμένη αξιολογική κλίμακα, περιγραφικής φύσης, με διαβαθμισμένα 

κριτήρια (ρούμπρικα).  Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να κριθεί «επαρκές» στον 

τομέα «διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες» και «πολύ καλό» στον τομέα «παιδαγωγικό 

κλίμα». Είναι αυτονόητο ότι το έργο του εκπαιδευτικού αναμένεται να κινείται στις κλίμακες 

"επαρκές", "πολύ καλό" και "εξαιρετικό". Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό έργο σε έναν 

τομέα αξιολογηθεί ως "ελλιπές", ο αξιολογητής προτείνει στον εκπαιδευτικό τρόπους βελτίωσης 

και επανέρχεται για επαναξιολόγηση εντός  έτους. 

2. Είναι φυσικό, κατά την αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό έργο να μην παρουσιάζει εικόνα απολύτως 

ταυτόσημη με την εικόνα που περιγράφεται στις τέσσερις βαθμίδες (προφίλ) της κλίμακας. Για 

να διευκολυνθεί ο αξιολογητής στην κρίση του και την απόφασή του, το αναπτυξιακό συνεχές, 

που ήδη παρουσιάστηκε,  συμπληρώνεται από το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που περιλαμβάνει 

πίνακες με κριτήρια ανάλυσης της ποιοτικής βαθμίδας σε κάθε τομέα. Στους εν λόγω πίνακες 

περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες κριτηρίων: τα θεμελιώδη κριτήρια, που αναφέρονται πρώτα 

στη σειρά και ξεχωρίζουν με μαύρα έντονα γράμματα,  και τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης, 

που ακολουθούν και ολοκληρώνουν τον πίνακα. Τα θεμελιώδη κριτήρια με τα βασικά ποιοτικά 

τους χαρακτηριστικά πρέπει να τηρούνται στην πλειονότητά τους, προκειμένου κάποιος 

εκπαιδευτικός να εντάσσεται στην ανάλογη ποιοτική βαθμίδα. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, 

στους πίνακες με τα  κριτήρια, όταν σε έναν τομέα μεταβαίνουμε από τη μία βαθμίδα στην άλλη  

(π.χ.  από  το «επαρκές» στο «πολύ καλό»), συναντάμε πρώτα τα θεμελιώδη κριτήρια της 

προηγούμενης βαθμίδας κατά έναν ποιοτικό αναβαθμό πιο  υψηλά και πιο εμπλουτισμένα, και 

στη συνέχεια τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό του 

επιπέδου παίζει ρόλο και η συχνότητα (σπάνια, συχνά, συστηματικά) με την οποία  συναντά 

κανείς τα ποιοτικά κριτήρια, καθώς και η αποτελεσματικότητα, στοιχεία τα οποία, ασφαλώς, 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών,  τη σύνθεση της  τάξης, τον τύπο 

σχολείου, τη φύση του διδακτικού αντικειμένου και λοιπούς παράγοντες. Τέλος, είναι 

αυτονόητο ότι, όταν ο εκπαιδευτικός επιτυγχάνει το εκπαιδευτικό ζητούμενο με διαφορετικούς 

τρόπους από τους αναφερόμενους στις εσχάρες παρατήρησης, οι επιλογές του είναι απόλυτα 

αποδεκτές.  

Ακολουθεί παράδειγμα. 
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ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

«∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ» 
ΕΠΑΡΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Εκπαιδευτικός απευθύνει τον λόγο 
στους µαθητές και ακούει µε προσοχή 
τις απόψεις τους. Επιχειρεί να 
κινητοποιήσει τους µαθητές. 

 

2. Μαθητές παρακολουθούν µε προσοχή 
τον εκπαιδευτικό. 

 

3. Εκπαιδευτικός, κατά τη λεκτική 
επικοινωνία,  δεν χρησιµοποιεί 
απαξιωτικούς όρους προς τους 
µαθητές. 

 

4. Εκπαιδευτικός µε λόγια και µε πράξεις 
δείχνει να νοιάζεται τόσο για τα 
γνωστικά όσο και για τα κοινωνικο-
συναισθηµατικά θέµατα που θίγουν οι 
µαθητές. 

 

Μεταξύ 
εκπαιδευτικού και 
µαθητών και µεταξύ 
των µαθητών  της 
τάξης υπάρχουν 
σχέσεις σεβασµού και 
αµοιβαίας αποδοχής. 
 

             Άλλο   
 

«∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ» 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ  
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Εκπαιδευτικός απευθύνει τον λόγο 
στους µαθητές και σε κλίµα αµοιβαίας 
αποδοχής ακούει µε προσοχή τις 
απόψεις τους, τις θέτει προς συζήτηση 
και προβληµατισµό κινητοποιώντας 
και τους αµέτοχους µαθητές. 

 

2. Μαθητές παρακολουθούν µε προσοχή 
τον εκπαιδευτικό.  Κάποιοι 
ανταποκρίνονται µε ενδιαφέρον. 

 

3. Κατά τη λεκτική επικοινωνία, 
εκπαιδευτικός  µιλάει µε λόγια 
ενθαρρυντικά προς τους µαθητές, και 
ιδιαίτερα προς τους µαθητές µε 
µειωµένη αυτο-εκτίµηση. 

 

Μέσα σε κλίµα 
αµοιβαίου σεβασµού 
και αποδοχής, 
εκπαιδευτικός 
εκφράζει άµεσα και 
έµµεσα  µε λόγια και 
µε πράξεις την 
αποδοχή, τη στήριξη, 
την ενθάρρυνση προς 
όλους ανεξαιρέτως 
τους µαθητές,  ιδίως, 
µάλιστα, προς όσους  
προέρχονται από 
ευάλωτες  κοινωνικές 
οµάδες-ΕΚΟ ή/και  
έχουν µειωµένη αυτο-
εκτίµηση.  

4. Εκπαιδευτικός µεταφέρει 
τεκµηριωµένα στους µαθητές τις 
υψηλές του προσδοκίες, π.χ. 
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παρουσιάζει µε ενθουσιασµό εργασίες 
τους και βρίσκει να πει έναν καλό λόγο 
για κάθε µαθητή. 

5. Εκπαιδευτικός µεταφέρει όραµα και 
προοπτική στους µαθητές.  

 

Εκφράζει µε λόγια και 
µε πράξεις υψηλές, 
αλλά ρεαλιστικές, 
προσδοκίες για τη 
µάθηση και τη 
συµπεριφορά.  
Σε θέµατα αξιακών 
προτιµήσεων και 
επιλογών δεν 
διακρίνεται από 
διδακτισµό, αλλά 
υιοθετεί δηµοκρατικό 
στυλ επικοινωνίας. 

6. Εκπαιδευτικός, µε λόγια και µε πράξεις, 
και µε συστηµατικό τρόπο δείχνει να 
διακρίνεται για την καθιέρωση 
δηµοκρατικού στυλ επικοινωνίας, όπου 
οι µαθητές µε σεβασµό και παρρησία 
παρουσιάζουν και αιτιολογούν τα έργα 
και τις απόψεις τους. 

 

 
«∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ» 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Εκπαιδευτικός, κατά τη συζήτηση 
θεµάτων ή κατά την επίλυση 
προβληµάτων, θεωρεί απαραίτητη και 
ενθαρρύνει  τη συµµετοχή όλων των 
µαθητών. Μαθητές και εκπαιδευτικός 
αποδέχονται µόνο τεκµηριωµένες 
απόψεις.  

 

2. Εκπαιδευτικός διευκολύνει τη 
διαλεκτική αντιπαράθεση µεταξύ 
µαθητών επί θεµάτων, κρίσεων και 
απόψεων και καθοδηγεί στη σύνθεση 
απόψεων. 

 

3. Κατά τη λεκτική επικοινωνία, 
εκπαιδευτικός  εξειδικεύει τις 
παραινέσεις και τους επαίνους, ώστε –
κατά το δυνατόν-  κάθε µαθητής να 
εισπράττει ένα θετικό και ταυτόχρονα 
τεκµηριωµένο προσωπικό σχόλιο. 

 

4. Εκπαιδευτικός, µαζί µε τις υψηλές του 
προσδοκίες, µεταφέρει όραµα και 
προοπτική στους µαθητές. 

 

5. Μαθητές συνεργάζονται µε τον 
εκπαιδευτικό ως συνοδοιπόροι. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός 
εµπεδώνει 
δηµοκρατικό στυλ 
επικοινωνίας και 
επίλυσης θεµάτων µε 
το να επιδεικνύει και 
να ενθαρρύνει, πέρα 
από την αιτιολόγηση 
απόψεων, τη 
διαδικασία της 
τεκµηριωµένης 
διαλεκτικής 
αντιπαράθεσης επί 
απόψεων, θέσεων, 
κρίσεων  και 
προτάσεων. Ως 
αποκορύφωση, 
δηµιουργεί στάσεις 
και ικανότητες 
σύνθεσης των 
κατατεθειµένων 
απόψεων. 
 Άλλο:    
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ΠΕ∆ΙΟ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Τοµείς : (α) Μαθητής, (β) Στόχοι και Περιεχόµενο,  (γ) ∆ιδακτικές Ενέργειες 

και Εκπαιδευτικά Μέσα 
 

Το περιεχόµενο και η σηµασία του Πεδίου 2 

Το Πεδίο 2  για τον "Σχεδιασµό, Προγραµµατισµό και Προετοιµασία της ∆ιδασκαλίας"  
αναφέρεται σε  καταλυτικό  παράγοντα της διδασκαλίας, διότι αφορά στον τρόπο και στους τοµείς 
που λαµβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός, όταν σχεδιάζει, προγραµµατίζει και προετοιµάζει τη 
διδασκαλία του µαθήµατός του, τόσο στο µακρο-επίπεδο του σχολικού έτους όσο και στο µικρο-
επίπεδο  ευρύτερης ενότητας και στη συνέχεια της ωριαίας διδασκαλίας. Και τα δύο επίπεδα 
σχεδιασµού, προγραµµατισµού και προετοιµασίας είναι αναγκαία, διότι αυξάνουν τη διδακτική 
ευελιξία του εκπαιδευτικού και την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας. 

Στο µακρο-επίπεδο της ετήσιας προετοιµασίας, ο εκπαιδευτικός προβαίνει σε µια συνολική 
θεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών (ΠΣ) και του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου και κάνει έναν 
αδροµερή χρονοπρογραµµατισµό και το σπουδαιότερο εντοπίζει και επιλέγει τις κεντρικές έννοιες, 
ιδέες και οπτικές του µαθήµατος που κρίνει ότι πρέπει να αναδείξει. Επίσης, αποφασίζει για τα µέσα, 
το επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, και τους εξωσχολικούς πόρους και χώρους 
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, που θα αξιοποιήσει στη διάρκεια του έτους  συµπληρωµατικά, και 
προσπαθεί να τους διασφαλίσει εγκαίρως.  

Με την έναρξη του σχολείου και την πρόοδο των µαθηµάτων ο προγραµµατισµός µετατοπίζεται 
στο µικρο-επίπεδο και αναφέρεται στις  ευρύτερες ενότητες και τα ωριαία µαθήµατα που τις 
απαρτίζουν, όπου ο εκπαιδευτικός αποφασίζει για τα σηµεία έµφασης και προσαρµογής των σκοπών 
και του περιεχοµένου στα κοινωνικο-πολιτισµικά και µαθησιακά δεδοµένα της τάξης, που 
προσδιορίζουν και τις προϋποθέσεις µάθησης της τάξης ως οµάδας και των µαθητών που την 
απαρτίζουν.  Ακόµη, εντοπίζει τα στοιχεία  που κρίνει από την εµπειρία του ότι θα δυσκολέψουν 
ιδιαίτερα τους µαθητές και προετοιµάζεται ανάλογα. Επισηµαίνεται ότι η ευρύτερη ενότητα 
προσφέρει πληρέστερη εικόνα για το έργο του εκπαιδευτικού  από  εκείνη των µεµονωµένων 
διδασκαλιών.  

 Κατά τον προγραµµατισµό στο µικρο-επίπεδο, ο εκπαιδευτικός πρέπει   να έχει υπόψη του: (α) 
τους στόχους ενοτήτων και επιµέρους µαθηµάτων, (β) τους γενικούς σκοπούς του διδακτικού 
αντικειµένου και (γ) τους σκοπούς της εκπαίδευσης, όπως είναι η κοινωνικο-συναισθηµατική 
ανάπτυξη των µαθητών, η ανάπτυξη της κριτικής και της δηµιουργικής σκέψης, η ανάπτυξη ηθικών, 
κοινωνικών και αισθητικών αξιών, η διαµόρφωση της προσωπικής ταυτότητας των µαθητών και η 
προετοιµασία τους για την ενεργό συµµετοχή στο γίγνεσθαι των σύγχρονων κοινωνιών 
πολυπολιτισµικής σύνθεσης. Οι παραπάνω σκοποί και στόχοι προωθούνται, όταν: 
(α) η επεξεργασία   των δεδοµένων της διδασκαλίας γίνεται µε την αξιοποίηση γνωστικών 
δεξιοτήτων και δράσεων της κριτικής και της δηµιουργικής σκέψης που προβαίνουν σε πράξεις 
διαχωρισµού και διασύνδεσης,  ανάλυσης και σύνθεσης,  όπως είναι, για παράδειγµα, οι συγκρίσεις, 
οι κατηγοριοποιήσεις, η ανάλυση όλου στα µέρη του, η αποδόµηση, η αναζήτηση  χρονικών, 
λογικών και αιτιωδών σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων, η διατύπωση υποθέσεων, προβλέψεων, 
γενικεύσεων, ερµηνειών, κρίσεων,  αξιολογικών αποτιµήσεων, πρωτότυπων προτάσεων και 
συνθέσεων  κ.λπ., και 
(β) αξιοποιείται διδακτικά η δυναµική της οµάδας, που ενεργοποιεί και αναπτύσσει το κοινωνικό, 
συναισθηµατικό, γλωσσικό και γνωστικό κεκτηµένο των µαθητών και 
(γ)  οι γνώσεις δεν διδάσκονται αποπλαισιωµένα,   αλλά σχετίζονται µε το πλαίσιο που τις γέννησε, 
τις αµφισβήτησε και τις επικύρωσε, καθώς και µε τον σηµερινό κόσµο και τις σχετικές µε το θέµα 
εµπειρίες των µαθητών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Όταν σχεδιάζει, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός την ωριαία διδασκαλία καταλήγει σε ένα σύνολο από 
συντονισµένες και αλληλοεξαρτώµενες παιδαγωγικές αποφάσεις και διαδικασίες, που αποσκοπούν 
στη µάθηση και λαµβάνουν υπόψη τους τρεις κυρίως τοµείς: (α) τους µαθητές της τάξης του, τους 
οποίους πρέπει να παραλάβει από το σηµείο στο οποίο πραγµατικά βρίσκονται γνωστικά, 
συναισθηµατικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και όχι από το σηµείο που τους τοποθετεί το γενικό 
πρόγραµµα σπουδών, (β) τους στόχους και το περιεχόµενο διδασκαλίας και µάθησης και (γ) τις 
διδακτικές  και µαθησιακές ενέργειες και τα εκπαιδευτικά µέσα.  

Σχεδιασµός και προετοιµασία της διδασκαλίας, λοιπόν,  στην πράξη σηµαίνει πρωτίστως ότι ο 
εκπαιδευτικός θα σκεφτεί, κατ΄ αρχήν ποιους µαθητές έχει, ποια η ηλικία τους, ποιές οι ικανότητες 
και ποια τα διαφέροντά τους, αλλά και ποιες οι ιδιαιτερότητές τους (µαθησιακές, κοινωνικές, 
πολιτισµικές, κ.λπ.), και στη συνέχεια θα αναλογιστεί τον όγκο και το είδος της ύλης, τον διαθέσιµο 
χρόνο και τα εκπαιδευτικά µέσα που διαθέτει, για να καταλήξει στην επιλογή    µορφής/µορφών 
διδασκαλίας( όπως µορφές α. άµεσης προσφοράς: διάλεξη, παρουσίαση, επίδειξη, β. επεξεργασίας: 
ερωταποκρίσεις, σωκρατική µαιευτική, διάλογος, συζήτηση, διαλεκτική αντιπαράθεση  και γ. 
προβληµατισµού: διερεύνηση, ανακάλυψη, συνεργατικά σχέδια εργασίας, εργαστηριακά πειράµατα ή 
συνήθως µεικτές µορφές). Οι παραπάνω διδακτικές µορφές διαφέρουν σηµαντικά, διότι καθορίζουν 
µε διαφορετικό τρόπου τους ρόλους, τις διαδικασίες, το είδος της λεκτικής επικοινωνίας  και των 
σχέσεων εκπαιδευτικού, διδακτικού αντικειµένου και µαθητών ως ατόµων ή/ και ως µικρο-οµάδων 
στην παρουσίαση/ αναζήτηση των δεδοµένων της διδασκαλίας, στην επεξεργασία τους, στη 
διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων και στη χρήση εκπαιδευτικών µέσων, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, το εποπτικό υλικό και οι 
ΤΠΕ, αλλά και µέσα όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι συνεργασίες του σχολείου µε την τοπική 
και ευρύτερη κοινωνία, κ.λπ.   

Είναι προφανές ότι οι διαφοροποιήσεις που επιφέρουν οι ποικίλες µορφές διδασκαλίας σε ρόλους, 
διαδικασίες και σχέσεις  µεταξύ εκπαιδευτικού, διδακτικού αντικειµένου και µαθητών καθιστούν 
αυτές λιγότερο ή περισσότερο πρόσφορες για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων και σκοπών. 
Εποµένως, είναι αναγκαία η συνδυαστική αξιοποίηση των διδακτικών µορφών τόσο κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας µιας ευρύτερης ενότητας όσο κατά τη διάρκεια µιας ωριαίας διδασκαλίας. 
 Στοιχεία για τους τρεις  Τοµείς  του Πεδίου µπορεί να αντλήσει ο Σχολικός Σύµβουλος από τις 
προσωπικές επισκέψεις, τις συζητήσεις µε τον εκπαιδευτικό και  από όποια άλλα διαθέσιµα 
τεκµήρια, όπως από το βιβλίο ύλης, όπου προβλέπεται, από τον προγραµµατισµό και τις δράσεις της 
σχολικής µονάδας, αλλά  και µέσα από άλλα στοιχεία που ενδέχεται να θέσει υπόψη του ο 
εκπαιδευτικός και τα οποία προσφέρουν ευρύτερη εικόνα από ό,τι οι µεµονωµένες παρακολουθήσεις.  
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ΠΕ∆ΙΟ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΕΛΛΙΠΕΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Α
 .Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Μ
Α
Θ
Η
Τ
Ω
Ν

 

 
Η προετοιµασία δεν 
λαµβάνει  υπόψη  ή 
λαµβάνει πληµµελώς 
και επιφανειακά τα 
αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά των  
µαθητών. 
 
 
 
 
 
 

 
Εκπαιδευτικός 
λαµβάνει υπόψη, 
κατά τον 
προγραµµατισµό 
του, τα ιδιαίτερα 
ψυχολογικά και 
αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά 
της ηλικίας που 
διδάσκει και τις 
προϋπάρχουσες 
γνώσεις των 
µαθητών της 
τάξης του  από 
προηγούµενες 
τάξεις ή 
εξωσχολικές 
εµπειρίες. 

 
Εκπαιδευτικός 
λαµβάνει υπόψη 
κατά τον 
προγραµµατισµό,  
την κοινωνικο-
πολιτισµική 
σύνθεση και τις 
διαφοροποιηµένες 
µαθησιακές 
ανάγκες,  
δυνατότητες  και 
προϋποθέσεις  
τάξης του.  
Έχει καλή 
συνολική εικόνα 
της µαθησιακής 
πορείας της τάξης 
του και 
προγραµµατίζει 
αναλόγως. 
Λαµβάνει 
ιδιαίτερη µέριµνα 
για τους µαθητές  
των ευάλωτων 
κοινωνικών 
οµάδων-ΕΚΟ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός, κατά τον 
προγραµµατισµό,  
λαµβάνει υπόψη τις 
µαθησιακές νόρµες της 
ηλικίας των µαθητών, τα 
κενά ύλης 
προηγούµενων ετών 
(π.χ. κενά Μαθηµατικών 
για ύλη Φυσικών 
Επιστηµών), τις 
εννοιολογικές 
προϋποθέσεις του 
θέµατος  και τις 
δυσκολίες της ηλικίας 
για την κατανόηση  
θεµάτων της  ύλης, και 
ετοιµάζεται ανάλογα.  
Προετοιµάζει, σύµφωνα 
µε τα διαπιστωµένα 
χαρακτηριστικά των 
µαθητών, και οµαδικές 
εργασίες, όπου το κρίνει 
σκόπιµο και εφικτό. 
 

Β
Α
Σ
ΙΚ
Α

 
Χ
Α
Ρ
Α
Κ
Τ
Η
Ρ
ΙΣ
Τ
ΙΚ
Α

 αγνόηση µαθητικών 
χαρακτηριστικών  

προϋπάρχουσες 
γνώσεις, 
ψυχολογικά και 
αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά 
ηλικίας,  

διαφοροποίηση, 
εστίαση 
προγραµµατισµού  
στο σύνολο των 
µαθητών, έµφαση 
σε ΕΚΟ 

µαθησιακές νόρµες 
ηλικίας,  οµαδική 
εργασία 
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ΠΕ∆ΙΟ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠ/ΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Β
 .Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Σ
Τ
Ο
Χ
Ω
Ν

 Κ
Α
Ι 
Π
Ε
Ρ
ΙΕ
Χ
Ο
Μ
Ε
Ν
Ο
Υ

 

 
Η 
προετοιµασί

α του 
περιεχοµένου 
της 
διδασκαλίας 
είναι 
ανύπαρκτη, 
ελλιπής ή 
εσφαλµένη 
στο 
µεγαλύτερο 
µέρος της . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικός 
σχεδιάζει και 
προγραµµατίζει το 
εκπαιδευτικό έργο σε 
τακτά χρονικά 
διαστήµατα (π.χ. 
ετήσια, µηνιαία, 
κ.λπ.), προβαίνοντας, 
στην πορεία,  στις 
αναγκαίες 
προσαρµογές. 
Επιλέγει ή σχεδιάζει 
σαφείς  διδακτικούς 
στόχους και 
αντίστοιχες 
δραστηριότητες 
κατάλληλες για την 
τάξη του.  
Στηρίζεται για την 
προετοιµασία του 
περιεχοµένου της 
διδασκαλίας στο 
πρόγραµµα  
σπουδών και 
χρησιµοποιεί  
συµβατικά  κυρίως 
εκπαιδευτικά µέσα, 
όπως το σχολικό 
βιβλίο. 

Εκπαιδευτικός σχεδιάζει και 
προγραµµατίζει το εκπαιδευτικό έργο σε 
µακρο- και µικρο-επίπεδο, λαµβάνοντας 
υπόψη το πρόγραµµα  σπουδών.  
Επιλέγει ή σχεδιάζει σαφείς και 
ρεαλιστικούς διδακτικούς στόχους και  
αντίστοιχες δραστηριότητες για 
βαθύτερη κατανόηση  περιεχοµένου και  
ανάπτυξη  κριτικής και  δηµιουργικής 
σκέψης.   
Φροντίζει στην ευρύτερη διδακτική 
ενότητας οι στόχοι να  καλύπτουν, πέρα 
από τον γνωστικό,  τον  συναισθηµατικό 
και  τον κοινωνικό τοµέα (π.χ. θετική 
αυτοεκτίµηση, επικοινωνία, συνεργασία, 
στάσεις, διαχείριση συγκρούσεων 
αποδοχή "διαφορετικού", αλληλεγγύη) 
Προβλέπει διαδικασίες διερευνητικής 
µάθησης, ατοµικά ή/και οµαδικά, 
αξιοποιώντας και τις διαθεµατικές 
εργασίες του διδακτικού εγχειριδίου. 
Τροποποιεί στόχους, µετασχηµατίζει 
οργάνωση και γλώσσα σχολικού 
κειµένου, το εµπλουτίζει µε 
παραδείγµατα για να καταστήσει  
διδασκαλία  κατάλληλη για  
ανοµοιογενή τάξης του.   
Ανατρέχει για την ενηµέρωσή του επί 
του θέµατος σε επιπρόσθετες πηγές.  
Επιλέγει  επιπρόσθετο εκπαιδευτικό 
υλικό για τους µαθητές. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Επιλέγει, κατά 
τον µακρο-
προγραµµατισµό,   
κεντρικές έννοιες, 
ιδέες και οπτικές 
που θα 
διατρέχουν 
ευρύτερες 
ενότητες του 
µαθήµατος.   
∆ιατυπώνει, κατά 
τον µικρο- 
προγραµµατισµό   
στόχους που 
προωθούν τη 
µεταγνωστική 
ανάπτυξη και την 
επιστηµολογική  
ή/και κοινωνική 
κριτική των 
πρακτικών 
παραγωγής και 
εφαρµογής των 
γνώσεων, 
προσαρµοσµένων 
πάντοτε στην 
ηλικία των 
µαθητών και τη 
σύνθεση της 
τάξης του. 

Β
Α
Σ
ΙΚ
Α

 
Χ
Α
Ρ
Α
Κ
Τ
Η
Ρ
ΙΣ
Τ
Ι

Κ
Α

 

ελλιπής 
προετοιµασί

α στόχων, 
περιεχοµένου 

µακρο-, µικρο-
προγραµµατισµός, 
σαφείς διδακτικοί 
στόχοι,  περιεχόµενο 
διδασκαλίας, 
σχολικό βιβλίο 

µακρο-, µικρο-προγραµµατισµός, 
διαφοροποίηση, πλήρες φάσµα 
διδακτικών στόχων, κριτική, 
δηµιουργική σκέψη, επιστηµονική 
ενηµέρωση επί του θέµατος, 
αναπλαισίωση επιστηµονικής γνώσης, 
διερευνητική µάθηση, 

µεταγνωστική 
ανάπτυξη, 
επιστηµολογική 
ή/και κοινωνική 
κριτική 
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ΠΕ∆ΙΟ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠ/ΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Γ
 .Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

  ∆
Ι∆
Α
Κ
Τ
ΙΚ
Ω
Ν

 Ε
Ν
Ε
Ρ
Γ
Ε
ΙΩ
Ν

 Κ
Α
Ι 
Ε
Κ
Π
Α
Ι∆
Ε
Υ
Τ
ΙΚ
Ω
Ν

 Μ
Ε
Σ
Ω
Ν

 

Η 
προετοιµα

σία των 
διδακτικώ

ν 
ενεργειών 
και των 
µέσων 
είναι 
ανύπαρκτ

η, ελλιπής 
ή 
εσφαλµέν

η στο 
µεγαλύτερ

ο µέρος 
της . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικός  
επιλέγει 
συνδυασµό 
διδακτ. µορφών 
παρουσίασης & 
επεξεργασίας  
και σχεδιάζει 
διδακτικές και 
µαθησιακές 
ενέργειες και 
τρόπους 
αξιολόγησης 
που 
εναρµονίζονται 
µε τους 
διδακτικούς 
στόχους, το 
περιεχόµενο του 
γνωστικού 
αντικειµένου 
και το επίπεδο 
των µαθητών 
του. 
Παράλληλα, 
προβλέπει  
χρήση 
συµβατικών 
εκπαιδευτικών 
µέσων ( π.χ. 
χάρτες, 
προπλάσµατα, 
όργανα, 
απεικονίσεις 
κ.λπ.). 
 

Εκπαιδευτικός ακολουθεί τη συστηµική 
προσέγγιση και οργανώνει µεικτές 
µορφές διδασκαλίας (προσφοράς και 
επεξεργασίας µε στοιχεία  
προβληµατισµού) µε σαφείς ρόλους και  
διαδικασίες εκπαιδευτικού και µαθητών 
ως ατόµων ή/και ως µικρο-οµάδων στην 
παρουσίαση/αναζήτηση δεδοµένων της 
διδασκαλίας, στην επεξεργασία τους, 
στη διατύπωση συµπερασµάτων και 
προτάσεων και στη χρήση  εκπαιδ/κών 
µέσων(έτοιµων ή δικής του επινόησης).   
Προωθεί τους γνωσιακούς στόχους 
(έννοιες, γενικεύσεις, γνώσεις) της 
ενότητας και, ταυτόχρονα, αναπτύσσει 
την κριτική και τη δηµιουργική σκέψη 
µέσα από διαδικασίες διαχωρισµού και 
διασύνδεσης, ανάλυσης και σύνθεσης 
των δεδοµένων  της ενότητας σε 
πλαίσιο διερευνητικής µάθησης. 
Προωθεί και τους κοινωνικο-
συναισθηµατικούς στόχους µέσα από τη 
συνεργασία των µαθητών (π.χ. 
οργάνωση των µαθητών σε 
συνεργαζόµενες µικρο-οµάδες µεικτής 
σύνθεσης ή ό,τι πρόσφορο για την 
ηλικία/τάξη).  
Εκτός από τα συµβατικά εκπαιδευτικά 
µέσα αξιοποιεί και εναλλακτικά, όπως 
ΤΠΕ, πείραµα, βίντεο, φύλλα εργασίας 
δικής του σύνθεσης  κ.λπ.                                        
Αξιοποιεί τρόπους αξιολόγησης πέρα 
από τους προβλεπόµενους στα σχολικά 
βιβλία για τις ανάγκες της τάξης του. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός µε  
διδακτ. µορφές 
προβληµατισµού 
ενεργοποιεί 
δραστηριότητες  
επιστηµολογικής  
ή/και κοινωνικής 
κριτικής,           
αυτο- και ετερο-
αξιολόγησης 
µεταξύ µαθητών, 
ή άλλες 
πρόσφορες για 
την ηλικία/τάξη  
δραστηριότητες 
που αναπτύσσουν 
τις µεταγνωστικές 
ικανότητες, που 
συµβάλλουν στην 
αυτο-
ρυθµιζόµενη 
µάθηση και στην 
ανάπτυξη 
στάσεων και 
ικανοτήτων 
κοινωνικής 
κριτικής. 

Β
Α
Σ
ΙΚ
Α

 
Χ
Α
Ρ
Α
Κ
Τ
Η
Ρ
Ι 

Σ
Τ
ΙΚ
Α

 

ελλιπής 
προετοιµα

σία 
διδακτ. 
ενεργειών 
και µέσων 

συστηµικός 
σχεδιασµός, 
συµβατικά 
εκπαιδευτικά 
µέσα 

συστηµικός σχεδιασµός,                       
µορφές διδασκαλίας: προσφοράς, 
επεξεργασίας, και προβληµατισµού,                        
αξιοποίηση εκπαιδευτικών µέσων, 
ΤΠΕ, διερευνητική µάθηση, κριτική 
σκέψη διαφοροποιηµένοι τρόποι 
αξιολόγησης, φύλλα εργασίας 

αυτο-/ετερο 
αξιολόγηση, 
µεταγνωστικό, 
αυτορρύθµιση, 
κριτικός 
εγγραµµατισµός 
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ΠΕ∆ΙΟ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 2 

1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιτελείται ανά τομέα. Το αναπτυξιακό 

συνεχές σε κάθε τομέα εκφράζεται μέσα από τέσσερις βαθμίδες (ελλιπές, επαρκές, πολύ καλό, 

εξαιρετικό), που καθεμία διακρίνεται για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και όλες μαζί συγκροτούν 

μια ολοκληρωμένη αξιολογική κλίμακα, περιγραφικής φύσης, με διαβαθμισμένα κριτήρια 

(ρούμπρικα).  Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να κριθεί «επαρκές» στον τομέα 

«μαθητές» και «πολύ καλό» στον τομέα «διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών μέσων». Είναι 

αυτονόητο ότι το έργο του εκπαιδευτικού αναμένεται να κινείται στις κλίμακες "επαρκές", "πολύ 

καλό" και "εξαιρετικό". Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό έργο σε έναν τομέα αξιολογηθεί ως 

"ελλιπές", ο αξιολογητής προτείνει στον εκπαιδευτικό τρόπους βελτίωσης και επανέρχεται για 

επαναξιολόγηση εντός  έτους.  

2.  Είναι φυσικό, κατά την αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό έργο να μην παρουσιάζει εικόνα 

απολύτως ταυτόσημη με την εικόνα που περιγράφεται στις τέσσερις βαθμίδες (προφίλ) της 

κλίμακας. Για να διευκολυνθεί ο αξιολογητής στην κρίση του και την απόφασή του, το αναπτυξιακό 

συνεχές, που ήδη παρουσιάστηκε,  συμπληρώνεται από το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που περιλαμβάνει 

πίνακες με κριτήρια ανάλυσης της ποιοτικής βαθμίδας σε κάθε τομέα. Στους εν λόγω πίνακες 

περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες κριτηρίων: τα θεμελιώδη κριτήρια, που αναφέρονται πρώτα στη 

σειρά και ξεχωρίζουν με μαύρα έντονα γράμματα,  και τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης, που 

ακολουθούν και ολοκληρώνουν τον πίνακα. Τα θεμελιώδη κριτήρια με τα βασικά ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά πρέπει να τηρούνται στην πλειονότητά τους, προκειμένου κάποιος εκπαιδευτικός 

να εντάσσεται στην ανάλογη ποιοτική βαθμίδα. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, στους πίνακες με τα  

κριτήρια, όταν σε έναν τομέα μεταβαίνουμε από τη μία βαθμίδα στην άλλη  (π.χ.  από  το 

«επαρκές» στο «πολύ καλό»), τότε συναντάμε πρώτα τα θεμελιώδη κριτήρια της προηγούμενης 

βαθμίδας κατά έναν ποιοτικό αναβαθμό πιο  υψηλά και πιο εμπλουτισμένα, και στη συνέχεια τα 

κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό του επιπέδου παίζει ρόλο και 

η συχνότητα (σπάνια, συχνά, συστηματικά) με την οποία  συναντά κανείς τα ποιοτικά κριτήρια, 

καθώς και η αποτελεσματικότητα, στοιχεία τα οποία, ασφαλώς, διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

ηλικία των μαθητών,  τη σύνθεση της  τάξης, τον τύπο σχολείου, τη φύση του διδακτικού 

αντικειμένου και λοιπούς παράγοντες. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι, όταν ο εκπαιδευτικός 

επιτυγχάνει το εκπαιδευτικό ζητούμενο με διαφορετικούς τρόπους από τους αναφερόμενους στις 

εσχάρες παρατήρησης, οι επιλογές του είναι απόλυτα αποδεκτές.  

Ακολουθεί παράδειγμα. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗ:ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

«ΜΑΘΗΤΕΣ» - 
ΕΠΑΡΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

1. Κρατά αρχείο με τις εργασίες των 

μαθητών ή με τις βαθμολογίες τους σε 

πρόχειρα διαγωνίσματα και έτσι 

αποφαίνεται για τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους. 

 

2. Αναφέρει επιγραμματικά τα αναπτυξιακά 

και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που 

λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό. 

 

3. Συνδέει τον σχεδιασμό και την 

προετοιμασία της διδασκαλίας με τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία και τα δεδομένα 

που έχει συγκεντρώσει για τους μαθητές 

(βλ. υπόδειγμα έντυπου συμπλήρωσης για 

τον σχεδιασμό παρακάτω).  

 

4. Αναφέρει επιγραμματικά τις παρατηρήσεις 

που έχει κάνει από τη συμπεριφορά των 

μαθητών του. 

 

Εκπαιδευτικός 

λαμβάνει υπόψη, 

κατά τον 

προγραμματισμό 

του, τα ιδιαίτερα 

ψυχολογικά και 

αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά των 

ηλικιών στις οποίες 

διδάσκει και 

διατυπώνει 

υποθέσεις για τις 

προϋπάρχουσες 

γνώσεις. 

5. Ενημερώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα το Ατομικό του Αρχείο. 

6. Άλλο  

 

 

2. Το Ατοµικό Αρχείο Εκπαιδευτικού µπορεί να περιλαµβάνει εργασίες, δείγµατα µαθησιακών 
δραστηριοτήτων, φύλλα εργασίας, σηµειώσεις, θέµατα διαγωνισµάτων και εξετάσεων  και σκέψεις 
του εκπαιδευτικού σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τις επιλογές του σε θέµατα περιεχοµένου και 
προσεγγίσεων, τις µορφές συµπεριφοράς και τις ανάγκες των µαθητών του κ.λπ.. Στην περίπτωση της 
προετοιµασίας της διδασκαλίας µπορεί προαιρετικά ο εκπαιδευτικός να υποβάλλει ένα σύντοµο 
υπόµνηµα (έντυπο συµπλήρωσης) µε τον σχεδιασµό του. ∆είγµα του υποµνήµατος αυτού παρατίθεται 
παρακάτω. 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Αυτό το έντυπο το παραδίδει συµπληρωµένο ο εκπαιδευτικός στον αξιολογητή, πριν εκείνος να 
παρακολουθήσει τις δύο διδασκαλίες στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός θα συµπληρώσει ένα έντυπο για 
κάθε διδασκαλία.  
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Στοιχεία για τον προγραµµατισµό µπορεί να συγκεντρώσει ο αξιολογητής από το αρχείο του 
εκπαιδευτικού  καθώς και από τη συζήτηση που θα κάνει µαζί του, στο πλαίσιο της οποίας ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να κάνει στοχαστική ανάλυση του αρχικού σχεδιασµού, των 
ανασχεδιασµών και των αποκλίσεων  κατά την ώρα της υλοποίησης της διδασκαλίας.  

Ο αξιολογητής είναι υποχρεωµένος να παρέχει στον αξιολογούµενο ανατροφοδότηση 
(προφορική ή γραπτή) σχετικά µε το υπόµνηµα και την προετοιµασία διδασκαλίας, εν γένει. 
 
ΠΕ∆ΙΟ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ: 
ΤΑΞΗ:                                                           ΤΜΗΜΑ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα κύρια χαρακτηριστικά των µαθητών σας (π.χ. 
προϋπάρχουσες γνώσεις, επίπεδο γλωσσοµάθειας, σχέσεις µεταξύ τους, ιδιαιτερότητες, κ.λπ.). 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να αναφέρετε επιγραµµατικά το θέµα και τον κύριο ή 
τους κύριους διδακτικούς στόχους, (π.χ. 1. Να γνωρίσουν τις ιδιότητες των µετάλλων, 2. Να 
µπορούν να διακρίνουν  τα µέταλλα από τα αµέταλλα αξιοποιώντας τις ιδιότητές τους). Να µην 
ξεπεράσετε τον χώρο που δίνεται παρακάτω. Προκειµένου για ωριαία διδασκαλία, καλό είναι οι 
στόχοι να είναι περιορισµένοι. Οι στόχοι µπορεί να αντληθούν και από τα διδακτικά πακέτα 
(βιβλίο µαθητή – τετράδιο εργασιών – βιβλίο (οδηγός)  εκπαιδευτικού) και να χρησιµοποιηθούν 
αυτούσιοι ή τροποποιηµένοι για λόγους διαφοροποίησης.  
 
 
 
 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Σύµφωνα µε τους στόχους, το επίπεδο των µαθητών 
σας και τη διδακτέα ύλη, να αναφέρετε πολύ σύντοµα ποιες διδακτικές ενέργειες έναρξης και 
ολοκλήρωσης της διδασκαλίας και ποια µέσα θα αξιοποιήσετε. 
 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ: 
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ΠΕ∆ΙΟ 3: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Τοµείς : (α) Προετοιµασία Μαθητών για τη ∆ιδασκαλία, (β)  ∆ιδακτικές 
Ενέργειες & Εκπαιδευτικά Μέσα,  (γ) Μαθησιακές ∆ιαδικασίες και (δ)  

Εµπέδωση και Αξιολόγηση νέας γνώσης. 
 

Το περιεχόµενο και η σηµασία του Πεδίου 3 

Το Πεδίο 3 για τη "∆ιεξαγωγή και Αξιολόγηση της ∆ιδασκαλίας" συνδέεται µε  τον 
προγραµµατισµό που έγινε στο Πεδίο 2 και αναφέρεται στην υλοποίηση των 
προγραµµατισµένων µορφών διδασκαλίας  (όπως µορφές α. άµεσης προσφοράς: διάλεξη, 
παρουσίαση, επίδειξη, β. επεξεργασίας: ερωταποκρίσεις, σωκρατική µαιευτική, διάλογος, 
συζήτηση, διαλεκτική αντιπαράθεση  και γ. προβληµατισµού: διερεύνηση, ανακάλυψη, 
συνεργατικά σχέδια εργασίας, εργαστηριακά πειράµατα ή συνήθως µεικτές µορφές). Οι εν 
λόγω διδακτικές µορφές διαφέρουν σηµαντικά, διότι καθορίζουν µε διαφορετικό τρόπο τους 
ρόλους, τις διαδικασίες, το είδος της λεκτικής επικοινωνίας  και των σχέσεων εκπαιδευτικού, 
διδακτικού αντικειµένου και µαθητών ως ατόµων ή/ και ως µικρο-οµάδων  στην παρουσίαση/ 
αναζήτηση των δεδοµένων της διδασκαλίας, στην επεξεργασία τους, στη διατύπωση 
συµπερασµάτων και προτάσεων και στη χρήση εκπαιδευτικών µέσων. Αυτό σηµαίνει ότι 
προσφέρονται για την υλοποίηση διαφορετικών στόχων και, εποµένως, πρέπει να επιλέγονται 
µε βάση τις δυνατότητες τους να συµβάλουν στην άµεση επίτευξη των στόχων της ωριαίας 
διδασκαλίας και στη σταδιακή και σε βάθος χρόνου επίτευξη σκοπών του διδακτικού 
αντικειµένου και των απώτερων σκοπών της εκπαίδευσης για µόρφωση και παιδεία.  
 Επισηµαίνεται ότι οι διδακτικές µορφές επεξεργασίας και προβληµατισµού προσφέρουν 
µεγαλύτερες δυνατότητες στον εκπαιδευτικό µέσα σε πλαίσιο φθίνουσας 
καθοδήγησης(scaffolding)  να ενεργοποιήσει σε ύψιστο βαθµό τις διαδικασίες σκέψης και 
µάθησης και να οδηγήσει τους µαθητές σταδιακά σε αυτορυθµιζόµενες µορφές µάθησης, 
όπου οι µαθητές αξιοποιούν τις παρεχόµενες επιλογές και θέτουν σκοπούς µάθησης, για την 
επίτευξη των οποίων αξιοποιούν τεχνικές και στρατηγικές µάθησης τις οποίες 
παρακολουθούν και αναπροσαρµόζουν διαρκώς.    
 Στο Πεδίο 3 περιλαµβάνονται τέσσερις Τοµείς (α) η προετοιµασία των µαθητών για τη 
διδασκαλία που προσανατολίζει, άµεσα ή έµµεσα,  στο θέµα και στο σχέδιο διεξαγωγής της 
διδασκαλίας και ενεργοποιεί το µαθητικό ενδιαφέρον,  (β) οι διδακτικές ενέργειες του 
εκπαιδευτικού και τα εκπαιδευτικά µέσα  που  αποβλέπουν στην ενεργοποίηση των 
µαθησιακών δραστηριοτήτων, (γ) οι µαθησιακές δραστηριότητες  των µαθητών, που 
αποβλέπουν στην εµπλοκή των µαθητών σε διαδικασίες επεξεργασίας των δεδοµένων της 
διδασκαλίας που συµβάλλουν στην πραγµάτωση των στόχων της διδασκαλίας, και (δ) η  
εµπέδωση, η αξιολόγηση και η αυτο-αξιολόγηση, που συµβάλλουν  στη βαθιά κατανόηση 
της νέας γνώσης  και στην ανάπτυξη µεταγνωστικών ικανοτήτων.    

Κεντρικό ζητούµενο είναι οι  τέσσερις Τοµείς να συγκροτούν ενιαία και ολοκληρωµένη 
µορφή διδασκαλίας που αποβλέπει να στηρίξει τους µαθητές: (α)  να κατακτήσουν  τις  νέες 
γνώσεις και ικανότητες σε βάθος και να µπορούν να τις ερµηνεύουν, να τις µεταφέρουν σε 
διαφορετικά πλαίσια για νέες νοηµατοδοτήσεις και να αναλύουν κριτικά τις κοινωνικο-ηθικές 
προεκτάσεις τους, (β) να αποκτήσουν  νέες δεξιότητες και ικανότητες κριτικής και 
δηµιουργικής σκέψης, επικοινωνίας, συνεργασίας και µεθοδικής επεξεργασίας δεδοµένων και 
(γ) να αναπτύξουν   θεµελιώδεις αξίες,  στάσεις και αντιλήψεις του πολιτισµού µας, σύµφωνα 
και µε το πρόγραµµα σπουδών.   

Επισηµαίνεται ότι η ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, της 
συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, της συναισθηµατικής ωριµότητας, των αξιών και των 
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στάσεων πραγµατώνεται ευκολότερα,  όταν  η  επεξεργασία των δεδοµένων  ακολουθεί τη 
διερευνητική προσέγγιση, κατά προτίµηση σε συνεργατικό πλαίσιο, και εµπλέκει τους 
µαθητές σε διαδικασίες διαχωρισµού και διασύνδεσης, αναλύσης και σύνθεσης  δεδοµένων,  
όπως είναι η σύγκριση, η ανάλυση του όλου στα µέρη του, η ανάδειξη αιτιωδών, χρονικών, 
λογικών και προθετικών σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων, η διατύπωση κρίσεων και 
πρωτότυπων προτάσεων και  η συναγωγή συµπερασµάτων και η διατύπωση 
γενικεύσεων/αρχών, διαδικασίες  οι οποίες διασφαλίζουν τη βαθιά κατανόηση  κεντρικών 
εννοιών και της νέας γνώσης και τη µεταγνώση.   Σηµαντικό ρόλο σε αυτούς τους τοµείς 
παίζει ασφαλώς και το λεγόµενο «κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα».                   

Η σπουδαιότητα του  Πεδίου αυτού είναι εµφανής, διότι (α) αποτιµά κατά πόσο όσα έχουν 
προηγηθεί της διδασκαλίας, αλλά και όσα την επηρεάζουν, συνταιριάστηκαν έτσι ώστε να 
υπηρετηθούν οι  βασικοί σκοποί της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και (β) λειτουργεί ως 
έναυσµα για τον αναγκαίο αναστοχασµό του εκπαιδευτικού, τον οποίο ο εκπαιδευτικός 
κινητοποιεί για  διαρκή  βελτίωση  του ιδίου, της σχολικής µονάδας, στην οποία υπηρετεί,  
και του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήµατος.         

Προκειµένου, λοιπόν, να καθοδηγεί ο εκπαιδευτικός µε ασφάλεια τους µαθητές του προς 
τη µάθηση και την ανάπτυξη, οφείλει σε πλαίσιο θετικού εκπαιδευτικού κλίµατος  να τους 
προετοιµάζει ψυχολογικά και µαθησιακά και να κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους για το 
µάθηµα που θα ακολουθήσει και να τους εµπλέκει ενεργά σε µαθησιακές δραστηριότητες 
επεξεργασίας των δεδοµένων της διδασκαλίας, ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις και τις 
αλληλεξαρτήσεις που τα διέπουν, να ερµηνεύσουν και να αποτιµήσουν τις διαπιστώσεις τους.  

Ακόµη,   πρέπει να τους προσφέρει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την κατάλληλη µορφή 
ανατροφοδότησης σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, µε απώτερο στόχο οι ίδιοι οι µαθητές 
να είναι σε θέση, ανάλογα µε την ηλικία τους, να αξιολογούν το µαθησιακό αποτέλεσµα και 
να προβαίνουν στις απαιτούµενες ενέργειες για: (α) τη βαθιά κατανόηση και  εµπέδωση των 
νέων εννοιών, γνώσεων και δεξιοτήτων, (β) την οριζόντια σύνδεσή τους µε άλλους 
γνωστικούς τοµείς, (γ)  τη µεταφορά τους σε νέα πλαίσια τόσο εντός όσο και εκτός τάξης και 
σχολείου και (δ) την κριτική των πρακτικών παραγωγής και εφαρµογής των γνώσεων. Τα 
παραπάνω προϋποθέτουν ότι οι µαθητές θα έχουν εσωτερικεύσει  γνωστικές και 
µεταγνωστικές  ικανότητες και στάσεις αναζήτησης και επεξεργασίας των δεδοµένων µε τη 
χρήση κατάλληλων µεθόδων και την αξιοποίηση διαθέσιµων εκπαιδευτικών µέσων, 
συµπεριλαµβανοµένων και  των ΤΠΕ.  Οι  µεταγνωστικές ικανότητες και στάσεις είναι 
απολύτως αναγκαίες για την αυτορρύθµιση των µαθησιακής  συµπεριφοράς, την αυτο-
αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των στόχων και της προσωπικής τους συµβολής  και για 
την  κοινωνική κριτική.  

Είναι σαφές ότι η αυτορρύθµιση και η αυτο-αξιολόγηση µε τις µεταγνωστικές ικανότητες 
και στάσεις  που συνεπάγονται συµβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτονοµίας, της αυτο-
οργάνωσης και της πορείας αυτο-προσδιορισµού του µαθητή, σηµαντική προϋπόθεση για τον 
ενεργό µαθητή του σήµερα και τον ολοκληρωµένο και ενεργό πολίτη του αύριο. 

Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω διδακτικές ενέργειες  αποτελούν δοµικά στοιχεία της 
διδακτικής διαδικασίας που εµφανίζονται στην πράξη µε διαφορετική µορφή και διαφορετική 
χρονική σειρά, διότι η σχέση τους  δεν είναι γραµµική, αλλά κυκλική. 

 Στοιχεία για τους τέσσερις  Τοµείς  του Πεδίου µπορεί να αντλήσει ο Σχολικός 
Σύµβουλος από τις προσωπικές επισκέψεις, τις συζητήσεις µε τον εκπαιδευτικό και  από 
όποια άλλα διαθέσιµα τεκµήρια, όπως από το βιβλίο ύλης, όπου προβλέπεται, τον 
προγραµµατισµό και τις δράσεις της σχολικής µονάδας, αλλά  και µέσα από άλλα στοιχεία 
που ενδέχεται να θέσει υπόψη του ο εκπαιδευτικός. 

 



 69 
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Α. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠ/ΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ  
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Εκπαιδευτικός 
παραλείπει  
ενηµέρωση 
και 
προετοιµασία 
µαθητών ή 
αυτή είναι 
ασαφής και 
δηµιουργεί 
σύγχυση στους 
µαθητές.  
Απουσία  
θετικού 
εκπαιδευτικού 
κλίµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικός µε άµεσο ή 
έµµεσο τρόπο προσανατολίζει 
τους µαθητές στο θέµα, στους 
στόχους  και στη διαδικασία του 
νέου µαθήµατος.   
Ενεργοποιεί  προηγούµενη 
γνώση µέσω σύνδεσης µε  
προηγούµενα µαθήµατα, µε  
εµπειρίες  µαθητών και µε 
αναγκαίες επαναλήψεις. 
Επιχειρεί και κινητοποιεί σε 
ικανοποιητικό βαθµό το 
µαθητικό ενδιαφέρον  µε την 
ανάδειξη µαθητικών αποριών, 
παρανοήσεων για θέµα  
µαθήµατος, µε τη διατύπωση 
προκλητικής ερώτησης για 
ασυνήθιστα, αµφισβητήσιµα, 
ανεξήγητα  στοιχεία  του 
θέµατος, µε την  υπογράµµιση  
της σηµασίας του νέου 
µαθήµατος και τη σχέση του µε 
προηγούµενα και επόµενα  και 
µε τη γνωστοποίηση των 
µαθησιακών διαδικασιών που 
θα ακολουθήσουν.   
Κατά τις ανωτέρω  διαδικασίες  
εµπλέκει πρόθυµους µαθητές.  
Ενεργοποιεί το θετικό 
εκπαιδευτικό κλίµα. 
Εκπαιδευτικός διασφαλίζει 
γνωσιακή και ψυχολογική 
προετοιµασία µε τρόπους 
εναλλακτικούς ή/και 
διαφορετικούς από τους 
παραπάνω.  

Εκπαιδευτικός προετοιµάζει 
ψυχολογικά και µαθησιακά 
µαθητές για το νέο µάθηµα µε  
προβληµατοποίηση  είτε του 
τρόπου µαθησιακής 
προσέγγισης των στόχων  είτε 
του θέµατος µε πρόσφορους  
για θέµα, ηλικία και τάξη 
τρόπους. 
Αξιοποιεί, επιπλέον, τη 
σύνδεση θέµατος µε  
επικαιρότητα, εµπειρίες τους, 
αναπαραστάσεις τους, µε τη 
χρήση προ-οργανωτών, 
ευρύτερων εννοιών/ιδεών, 
προεπισκόπησης νέου 
µαθήµατος ή/και 
σχεδιαγραµµάτων και εικόνων 
και  διατύπωση υποθέσεων, 
προβλέψεων µε βάση τους 
τίτλους και τις εικόνες  ή µε 
όποιον άλλον τρόπο κρίνει για 
την ηλικία/ τάξη πρόσφορο για 
ενεργοποίηση κινήτρων  & 
γνωσιακή προετοιµασία. 
Εκπαιδευτικός δροµολογεί 
υψηλό  επίπεδο µαθήµατος µε 
τη διατύπωση στόχων  
κριτικής σκέψης για ανάδειξη 
σχέσεων που προωθούν βαθιά 
κατανόηση,  την ερµηνεία και 
την εφαρµογή των γνώσεων.                    
Κρατά ενεργούς τους µαθητές, 
στο σύνολό τους και διατηρεί 
θετικό εκπαιδευτικό κλίµα. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός 
αναφέρεται στις 
επιστηµονικές 
και 
επιστηµολογικές 
αντιπαραθέσεις 
επί του θέµατος, 
στην ιστορία του 
θέµατος, σε 
εµπλεκόµενα 
διλλήµατα,  και   
στις κοινωνικο-
ηθικές 
προεκτάσεις του, 
λαµβάνοντας 
υπόψη του τις 
εµπειρίες των 
µαθητών, καθώς 
και την 
κοινωνικο-
πολιτισµική 
σύνθεση και τις 
µαθησιακές 
ανάγκες και  
δυνατότητες  της 
τάξης του. 
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 ελλιπής  
προετοιµασία 
µαθητών για 
µάθηµα 

προσανατολισµός µέσω στόχων, 
απλή , επανάληψη και σύνδεση 
µε  προηγούµενο, συµµετοχή  
προθύµων , θετικό κλίµα 

 ψυχολογική και γνωσιακή 
προετοιµασία, 
προβληµατοποίηση, σύνδεση 
µε  επικαιρότητα/ εµπειρίες, 
προ-οργανωτές, διαγράµµατα 
προεπισκόπηση συµµετοχή 
µαθητών, κριτική σκέψη 

επιστηµολογικές 
και 
επιστηµονικές 
αντιπαραθέσεις, 
ιστορία θεµάτων,  
κοινωνικο-ηθική 
κριτική 
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Β. ΤΟΜΕΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
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ΕΚΠ/ΚΟ 
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Εκπαιδευ

τικός 
κινείται 
εκτός 
στόχων ή/ 
και 
περιεχοµέ

νου. Η 
διδασκαλί

α δεν έχει 
ειρµό και 
συνοχή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικός  µε σαφήνεια 
και ειρµό υλοποιεί  
συνδυαστικά διδακτικές 
µορφές παρουσίασης και 
επεξεργασίας, αξιοποιεί τα 
διαθέσιµα εποπτικά µέσα και   
παρουσιάζει  τα δεδοµένα 
του µαθήµατος που κρίνει 
αναγκαία, τονίζοντας τα 
κύρια σηµεία.  
Μεταβαίνει οµαλά, µε σαφή 
τρόπο από τη µία διδακτική ή 
µαθησιακή δραστηριότητα 
στην άλλη (π.χ.  από  
επεξεργασία  δεδοµένων σε 
διατύπωση συµπερασµάτων). 
Παρακινεί  και προσπαθεί να 
εµπλέξει  στο µάθηµα 
πρόθυµους και µη µαθητές 
µε  ποικίλες ερωτήσεις και 
τους ανατροφοδοτεί  
αναλόγως.   
Ανακεφαλαιώνει το µάθηµα  
και αξιοποιεί για  
εµπέδωση ερωτήσεις 
ανάκλησης, εξήγησης και 
εφαρµογής των νέων 
γνώσεων και ελάχιστες  
ανάλυσης, σύνθεσης και 
αξιολόγησης. 
 Βασίζεται,  κυρίως, στη 
χρήση του σχολικού βιβλίου 
και του δασκαλικού λόγου. 
Ολοκληρώνει διδασκαλία 
εντός της διδακτικής ώρας 
µέσα σε θετικό κλίµα, χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήµατα. 
Ακολουθεί µε επιτυχία 
διαδικασία διαφορετική από 
την παραπάνω. 

Εκπαιδευτικός εφαρµόζει µε 
ευελιξία  διδακτικές µορφές 
επεξεργασίας/ προβληµατισµού 
που  δροµολογούν διδακτικο-
µαθησιακές διαδικασίες ενεργού  
µάθησης για την προώθηση 
ποικίλων διδακτικών στόχων  
κατανόησης και ερµηνείας 
γνώσεων, εµπέδωσης 
δεξιοτήτων,  καλλιέργειας 
αξιών, ανάπτυξης  κριτικής 
σκέψης.   
Χρησιµοποιεί ερµηνευτικό λόγο 
για  ανάδειξη  σχέσεων και 
προεκτάσεων  και δεν 
περιορίζεται στην παράθεση 
πληροφοριών.   
Λαµβάνει υπόψη την  ηλικία/ 
τάξη, τα διαφέροντα και τις 
ανάγκες των µαθητών  για να 
καθορίσει µαθησιακές 
δραστηριότητες.              
Ακολουθεί ρυθµούς µάθησης 
µαθητών, παρακολουθεί τη 
συµµετοχή και κατανόηση  
µαθητών και τους 
ανατροφοδοτεί ανάλογα.                 
Ζητά από τους µαθητές να 
ανακεφαλαιώσουν. 
Χρησιµοποιεί επιπρόσθετο  
εκπαιδευτικό υλικό ή/και ΤΠΕ, 
φύλλα εργασίας.   
Κατανέµει ανάλογα διδακτικό 
χρόνο σε διαδικασίες και 
ολοκληρώνει διδασκαλία εντός  
προβλεπόµενου χρόνου σε 
θετικό κλίµα. 
Εφαρµόζει περιστασιακά 
διαθεµατικές εργασίες  βιβλίου. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός αξιοποιεί 
συχνότερα διδακτικές 
µορφές προβληµατισµού 
και ενεργοποιεί δεξιότητες 
κριτικής σκέψης για την 
αναζήτηση παραδοχών και 
κοινωνικο-ηθικών 
προεκτάσεων  των 
γνώσεων. 
Ενθαρρύνει κριτική   των 
πρακτικών που 
ακολουθούν οµάδες και 
θεσµοί.  
Παρέχει αυξηµένα 
ποσοστά διδακτικού 
χρόνου στους µαθητές 
ενθαρρύνοντας τον 
µαθητικό λόγο για τη 
διατύπωση ιδεών, 
επεξηγήσεων, προτάσεων, 
ανακοινώσεων κρίσεων, 
ερωτηµάτων, 
αντιρρήσεων. 
Αξιοποιεί  τα κατάλληλα 
διαθέσιµα µέσα και  τις 
ΤΠΕ, τα  εργαστήρια,  
διαθεµατικές εργασίες  
κ.λπ. για την υποβοήθηση 
όλων των  µαθητών και 
ιδιαίτερα εκείνων µε  
µαθησιακές δυσκολίες.  
Τοποθετεί θέµα 
µαθήµατος σε ευρύτερο 
πλαίσιο συσχέτισης. 
Εξοικειώνει µαθητές 
σταδιακά µε τις δοµές και 
τα λεξικο-γραµµατικά 
χαρακτηριστικά  
επιστηµονικού λόγου. 
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ελλιπής  
συνοχή 
διδασκαλί

ας 

υπεροχή δασκαλικού λόγου,  
ερωτήσεις   κλειστές/ 
αναπαραγωγικές, 
ανοιχτές/παραγωγικές,     
εµπλοκή µαθητών , 
ανατροφοδότηση, 
ανακεφαλαίωση 

ενεργός µάθηση, project, 
κριτική σκέψη, ανάδειξη 
σχέσεων, διατύπωση  κρίσεων, 
συµπερασµάτων, αρχών/ 
γενικεύσεων , ερµηνευτικός 
λόγος, ΤΠΕ, φύλλα εργασίας, 
συµµετοχή µαθητών,  

ΤΠΕ για διαφοροποίηση , 
διαθεµατική διδασκαλία, 
µαθησιακές δυσκολίες, 
γλωσσικός και κριτικός 
εγγραµµατισµός. 
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ΠΕ∆ΙΟ 3: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠ/ΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ  

Γ
. Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

  Μ
Α
Θ
Η
Σ
ΙΑ
Κ
Ω
Ν

 ∆
ΙΑ
∆
ΙΚ
Α
Σ
ΙΩ
Ν

 

Εκπαιδευτικός 
αναθέτει 
µαθησιακές 
δραστηριότητε

ς στους 
µαθητές χωρίς 
να συζητά, να 
διευκρινίζει 
και να τους 
κατευθύνει.  
∆εν µεριµνά 
για την 
κατανόηση και 
τη µάθηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθητές 
παρακολουθούν, 
απαντούν σε 
ερωτήσεις του 
εκπαιδευτικού και 
συµµετέχουν  
συνήθως ατοµικά 
σε  συµβατικές 
µαθησιακές 
δραστηριότητες, 
που είναι κυρίως 
γνωσιοκεντρικές. 
 Ο λόγος τους, οι 
ιδέες τους και οι 
εµπειρίες τους  
έχουν θέση στην 
όλη διδασκαλία, 
αλλά µάλλον 
περιορισµένη. 

Μαθησιακές δραστηριότητες, ανάλογα 
µε θέµα, άπτονται γνωστικών, 
κοινωνικών-συναισθηµατικών και 
κινητικών στόχων και αποβλέπουν στη 
διασφάλιση του βιώµατος της 
επιτυχίας σε όλους τους µαθητές.                                    
Μαθητές σε πλαίσιο φθίνουσας 
καθοδήγησης ενεργοποιούν νοητικές 
διαδικασίες για την επεξεργασία  
δεδοµένων, ώστε να κατανοήσουν σε 
βάθος κεντρικές έννοιες/ιδέες, να 
αναζητήσουν  αιτιώδεις, χρονικές, 
λογικές και προθετικές   σχέσεις, 
αλληλεξαρτήσεις, να διατυπώσουν 
γενικεύσεις/ αρχές, να προβούν σε 
κρίσεις, διεπιστηµονικές/ διαθεµατικές  
συσχετίσεις.   
Μαθητές καθοδηγούµενοι αυτενεργούν 
στην ανάλυση εικόνων, διαγραµµάτων, 
γραφηµάτων, στη συσχέτιση  µε τις 
λεζάντες τους και κυρίως µε  το 
κείµενο, στην ανάλυση δοµής  
κειµένων, στη συστηµατική 
παρατήρηση πειραµάτων, 
αντικειµένων και καταστάσεων, την 
ανάλυση πρωτογενών πηγών  και 
συναγωγή συµπερασµάτων.  
Επικοινωνούν και συνεργάζονται 
µαθητές διαφορετικού προφίλ, µε την 
ενθάρρυνση εκπαιδευτικού.                                                              
Αξιοποιούν διαθεµατικικές 
εργασίες(project), για ανάπτυξη  
µεθοδολογικών ικανοτήτων, 
αυτόνοµης συλλογικής δράσης και 
διερευνητικής µάθησης.  
 Ακολουθούν µε επιτυχία διαδικασίες 
διαφορετικές από τις παραπάνω. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Μαθησιακές 
δραστηριότητες 
εστιάζουν: 
 (α) σε διαλεκτικές 
αντιπαραθέσεις µε τις 
ιδέες των άλλων και µε τα 
δεδοµένα το ίδιου του 
αντικειµένου, 
(β) σε αναστοχαστική 
αντιπαράθεση µε τις 
προσωπικές τους 
προγνώσεις και πρότερες 
ιδέες, 
(γ) στο πού, πώς, πότε και 
γιατί είναι σηµαντικό να 
αξιοποιείται  η νέα γνώση 
και   
(δ) στην κοινωνική, ηθική 
και πολιτισµική διάσταση 
των γνώσεων   και 
προβαίνουν σε  κριτική 
ανάλυση και αποτίµηση 
θέσεων, πρακτικών, 
καταστάσεων  µε κριτήριο 
την κοινωνική 
δικαιοσύνη, όπως απαιτεί 
η ανάπτυξη υπεύθυνων 
και κριτικών πολιτών. 
 Εµπλέκει ενεργά µαθητές 
στον σχεδιασµό οµαδικών 
διαθεµατικών σχεδίων 
δράσης. 
Ενθαρρύνει στα σχέδια 
δράσης τη διαµόρφωση 
πρωτότυπων προτάσεων 
και συνθέσεων. 
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 ελλιπής  
καθοδήγηση 
µάθησης  

κεντρικές έννοιες, 
ανατροφοδότηση 
κατά περίπτωση, 
γνωσιοκεντρισµός 

ποικιλία στόχων, βίωµα επιτυχίας, 
γλωσσικός εγγραµµατισµός, 
παρατήρηση,  συνεργασία, 
µεθοδολογία, διερευνητική µάθηση, 
project, κριτική σκέψη, 
διαθεµατικότητα διεπιστηµονικότητα.  
 
 
 

κριτικός εγγραµµατισµός, 
µεταγνώση για όρους 
χρήσης νέας γνώσης, 
διαλεκτική αντιπαράθεση, 
αναστοχασµός, 
υπεύθυνος και κριτικός 
πολίτης, δηµιουργικότητα 
 
 
 



 72 

ΠΕ∆ΙΟ 3:  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
∆. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠ/ΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

∆
. Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Α
Ξ
ΙΟ
Λ
Ο
Γ
Η
Σ
Η
Σ

 Κ
Α
Ι 
Ε
Μ
Π
Ε
∆
Ω
Σ
Η
Σ

 

Εκπαιδευτικός 
παραλείπει την 
αξιολόγηση των 
µαθητών ή την 
υλοποιεί 
πληµµελώς ή µε 
λανθασµένο 
τρόπο, π.χ. 
χωρίς να 
λαµβάνει υπόψη 
του τους 
διδακτικούς 
στόχους και το 
περιεχόµενο 
διδασκαλίας ή 
την ηλικία/τάξη, 
τις ικανότητες 
και τις 
προϋπάρχουσες 
γνώσεις  των 
µαθητών. .  
 

Εκπαιδευτικός 
χρησιµοποιεί για εµπέδωση 
ασκήσεις ανάκλησης και 
εφαρµογής του τύπου "Να 
συµπληρώσετε τα κενά" 
"Να διαγράψετε/ 
υπογραµµίσετε .."           
"Να αντιστοιχήσετε ..."  
"Να λύσετε..." 
Εκπαιδευτικός 
χρησιµοποιεί κριτήρια 
αξιολόγησης σύµφωνα µε 
τους στόχους της 
διδασκαλίας και τους 
γενικότερους σκοπούς . 
γνωστικού αντικειµένου. 
Αναθέτει κατ’  οίκον 
εργασίες ανάλογης έκτασης 
και δυσκολίας, ώστε να  
µπορούν από µόνοι τους 
όλοι οι µαθητές να τις 
ολοκληρώσουν.  
∆ιαµορφώνει για  
διαγωνίσµατα  και 
εξετάσεις θέµατα σαφή και 
εντός ύλης.  

Εκπαιδευτικός προβλέπει 
εναλλακτικούς τρόπος 
εµπέδωσης και  
αξιολόγησης: π.χ. για 
αξιολόγηση της βαθιάς 
κατανόησης, αξιοποιεί 
εναλλακτικούς τρόπους 
αναπαράστασης της 
γνώσης, π.χ.  περιλήψεις, 
διαγράµµατα, 
εννοιολογικούς χάρτες, 
γραφήµατα 
προσοµοιώσεις, 
δραµατοποιήσεις καθώς 
και ασκήσεις διατύπωσης 
και διασκευής 
προβληµάτων και 
µεταφοράς της γνώσης σε 
νέες καταστάσεις. 
Αξιοποιεί  συµπεράσµατά 
του από  αξιολόγηση  για  
την ανατροφοδότηση των 
µαθητών και της 
διδασκαλίας του. 
Αναθέτει 
διαφοροποιηµένες  κατ΄ 
οίκον εργασίες. 
∆ιαµορφώνει για τα 
διαγωνίσµατα  θέµατα 
σαφή, εκτεταµένου  
εύρους και 
κλιµακούµενης 
δυσκολίας.                                                                                                                                                                                      

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  
Αναθέτει 
διαφοροποιηµένες 
ασκήσεις εµπέδωσης 
ή/και κατ΄ οίκον εργασίες 
βάσει ενδιαφερόντων, 
ρυθµού µάθησης και 
βαθµού δυσκολίας. 
Προβλέπει διαδικασίες 
αυτο-αξιολόγησης και 
ετερο-αξιολόγησης µε 
βάση κριτήρια που θέτει ο 
ίδιος ή οι µαθητές 
συνεργαζόµενοι σε µικρο-
οµάδες, προκειµένου να 
συµβάλλει στην ανάπτυξη 
γνωστικών και µετα-
γνωστικών δεξιοτήτων.  
Αξιοποιεί επικουρικά 
φάκελο µαθητή 
(portfolio), όπου είναι 
εφικτό. 
Αξιολογεί περιστασιακά  
ψυχοσυναισθηµατικούς 
και κοινωνικούς στόχους 
της διδασκαλίας µε 
κλίµακες αυτο-
αξιολόγησης και αυτο-
εκτίµησης, συνεντεύξεις, 
στοχαστικά σχόλια από 
portfolio. 
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 πληµµελής  
αξιολόγηση 

σύνδεση αξιολόγησης µε 
στοχοθεσία, ρεαλιστικές 
κατ΄ οίκον εργασίες,   

βαθιά κατανόηση, 
µεταφορά νέας γνώσης, 
εναλλακτική αξιολόγηση, 
ανατροφοδότηση 
διδασκαλίας, 
κλιµακούµενη δυσκολία 

µεταγνωστικό, 
διαφοροποίηση 
εµπέδωσης και 
αξιολόγησης, 
αυτο- ετερο-  αξιολόγηση 
portfolio, 
ψυχοσυναισθηµατικοί και 
κοινωνικοί στόχοι 
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ΠΕ∆ΙΟ 3: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 3 

1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιτελείται ανά τομέα. Το αναπτυξιακό 

συνεχές σε κάθε τομέα εκφράζεται μέσα από τέσσερις βαθμίδες (ελλιπές, επαρκές, πολύ καλό, 

εξαιρετικό), που καθεμία διακρίνεται για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και όλες μαζί συγκροτούν 

μια ολοκληρωμένη αξιολογική κλίμακα, περιγραφικής φύσης, με διαβαθμισμένα κριτήρια 

(ρούμπρικα).  Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να κριθεί «επαρκές» στον τομέα 

«μαθησιακών διαδικασιών» και «πολύ καλό» στον τομέα « εμπέδωσης και αξιολόγησης». Είναι 

αυτονόητο ότι το έργο του εκπαιδευτικού αναμένεται να κινείται στις κλίμακες "επαρκές", "πολύ 

καλό" και "εξαιρετικό". Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό έργο σε έναν τομέα αξιολογηθεί ως 

"ελλιπές", ο αξιολογητής προτείνει στον εκπαιδευτικό τρόπους βελτίωσης και επανέρχεται για 

επαναξιολόγηση εντός έτους. 

2. Είναι φυσικό, κατά την αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό έργο να μην παρουσιάζει εικόνα απολύτως 

ταυτόσημη με την εικόνα που περιγράφεται στις τέσσερις βαθμίδες (προφίλ) της κλίμακας. Για να 

διευκολυνθεί ο αξιολογητής στην κρίση του και την απόφασή του, το αναπτυξιακό συνεχές, που 

ήδη παρουσιάστηκε,  συμπληρώνεται από το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που περιλαμβάνει πίνακες με 

κριτήρια ανάλυσης της ποιοτικής βαθμίδας σε κάθε τομέα, τα οποία περιγράφουν το ποιοτικό 

επίπεδο ενός έργου. Στους εν λόγω πίνακες περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες κριτηρίων: τα 

θεμελιώδη κριτήρια, που αναφέρονται πρώτα στη σειρά και ξεχωρίζουν με μαύρα έντονα 

γράμματα,  και τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης, που ακολουθούν και ολοκληρώνουν τον πίνακα. 

Τα θεμελιώδη κριτήρια με τα βασικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά πρέπει να τηρούνται στην 

πλειονότητά τους, προκειμένου κάποιος εκπαιδευτικός να εντάσσεται στην ανάλογη ποιοτική 

βαθμίδα. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, στους πίνακες με τα  κριτήρια, όταν σε έναν τομέα 

μεταβαίνουμε από τη μία βαθμίδα στην άλλη  (π.χ. στον τομέα «μαθησιακές διαδικασίες» 

μεταβαίνουμε από  το «επαρκές» στο «πολύ καλό»), τότε συναντάμε πρώτα τα θεμελιώδη κριτήρια 

της προηγούμενης βαθμίδας κατά έναν ποιοτικό αναβαθμό πιο  υψηλά και πιο εμπλουτισμένα, και 

στη συνέχεια τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό του επιπέδου 

παίζει ρόλο και η συχνότητα (σπάνια, συχνά, συστηματικά) με την οποία  συναντά κανείς τα 

ποιοτικά κριτήρια, καθώς  και η αποτελεσματικότητα, στοιχεία τα οποία, ασφαλώς, 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών,  τη σύνθεση της  τάξης, τον τύπο σχολείου, 

τη φύση του διδακτικού αντικειμένου και λοιπούς παράγοντες. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι, όταν ο 

εκπαιδευτικός επιτυγχάνει το εκπαιδευτικό ζητούμενο με διαφορετικούς τρόπους από τους 

αναφερόμενους στις εσχάρες παρατήρησης, οι επιλογές του είναι απόλυτα αποδεκτές.  

    Ακολουθεί παράδειγμα. 
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Α. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Ενημερώνει μαθητές για τους στόχους 

ή /και το περιεχόμενο. 

 

2. Συνδέει με τα προηγούμενα με: 

ερωτήσεις προς μαθητές, δικές του 

επαναλήψεις, αναφορά στο σχολικό 

βιβλίο, έλεγχο κατ΄οίκον εργασιών, ή 

κάτι ανάλογο. 

 

3. Οι μαθητές δείχνουν εξοικειωμένοι 

με τις προσεγγίσεις  του εκπαιδευτικού 

και αρκετοί συμμετέχουν ενεργά. 

 

4. Αναφέρει ή/και αναδεικνύει τη 

σημασία του νέου μαθήματος με: 

μονόλογο, σύντομη συζήτηση με 

κάποιους μαθητές, αναφορά στο βιβλίο. 

 

5. Χρησιμοποιεί κάποιο άλλο μέσο δικής 

του επινόησης που επιτρέπει τη σύντομη 

αναφορά στο νέο μάθημα. 

 

6. Δημιουργεί ευχάριστο κλίμα και 

συναισθηματική εμπλοκή μαθητών που 

μετέχουν αυθόρμητα. 

 

Εκπαιδευτικός ενηµερώνει τους 
µαθητές για το περιεχόµενο του 
νέου µαθήµατος µε τρόπο άµεσο 
και σύντοµο, π.χ. µέσω 
µονόλογου.  
Επιχειρεί σύνδεση µε το 
προηγούµενο µάθηµα µε τις 
αναγκαίες επαναλήψεις. Μπορεί 
αυτή η ενέργεια να συνδέεται µε 
τη γνωστοποίηση των σκοπών ή 
και µε την ανάδειξη της σηµασίας 
του νέου µαθήµατος και τη σχέση 
του µε όσα προηγήθηκαν και όσα 
θα ακολουθήσουν.  Μπορεί να 
προβαίνει σε σύντοµες αναφορές 
για τη σηµασία του θέµατος. 
Κατά τις ανωτέρω  διαδικασίες, 
µπορεί να εµπλέκει και τους 
πρόθυµους µαθητές.  
 

7. Άλλο   

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Εκπαιδευτικός προετοιµάζει 
γνωστικά και ψυχολογικά τους 
µαθητές για το νέο µάθηµα, π.χ. 
µε την προβληµατοποίηση του 
θέµατος της διδασκαλίας, τη 
διατύπωση στόχων προώθησης 
της κατανόησης και  ανάπτυξης 

1. Ενημερώνει μαθητές για τους στόχους 

ή /και το περιεχόμενο με ανοικτά 

ερωτήματα που προκαλούν τους 

μαθητές και τους οδηγούν να 

ανασκοπούν τα προηγούμενα και 

γνωστά και να σκέφτονται κριτικά . 
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2. Οι μαθητές μόνοι τους ή σε 

συνεργασία μετέχουν ενεργά. 

 

4. Προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψη ή και με τη χρήση προ-

οργανωτικών εργαλείων και μεθόδων 

αποτύπωσης και σύγκρισης 

αντιπαραθέσεων 

 

  

  

  

της κριτικής σκέψης,  την 
αναφορά επιστηµονικών 
αντιπαραθέσεων επί του θέµατος, 
την ιστορία του θέµατος, τη 
σύνδεσή του µε τις εµπειρίες 
τους, µε την επικαιρότητα ή µε 
όποιον άλλον τρόπο κρίνει 
πρόσφορο για την κινητοποίηση 
του ενδιαφέροντος και την 
µαθησιακή προετοιµασία τους. 
Κατά τις διαδικασίες αυτές κρατά 
ενεργούς τους µαθητές, στο 
σύνολό τους. 
 

5. Άλλο  

 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Εντάσσει το νέο  θέμα σε πλαίσιο 

εμπειρίας,  δίνοντας παραδείγματα 

εφαρμογής από τον κόσμο των 

μαθητών, τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα και τα βιώματά τους 

(σύνδεση με τον καθημερινό βίο).  

 

2. Προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης με τη χρήση προ-οργανωτικών 

εργαλείων και μεθόδων αποτύπωσης 

και σύγκρισης αντιπαραθέσεων. 

 

3. Οι μαθητές μόνοι τους ή σε 

συνεργασία μετέχουν ενεργά. 

 

  

  

  

Εκπαιδευτικός προετοιµάζει τους 
µαθητές για το νέο µάθηµα µε τη 
χρήση εργαλείων ανάδειξης της 
κριτικής σκέψης παρακινώντας τη 
συµµετοχή των  µαθητών, π.χ., µε  
τη χρήση προ-οργανωτών ή/και 
σχεδιαγραµµάτων και εικόνων και 
τη διατύπωση προβλέψεων µε 
βάση τους τίτλους και τις εικόνες. 
Στις ενέργειές του, κατά τη φάση 
της προετοιµασίας των µαθητών, 
είναι φανερό ότι λαµβάνει υπόψη 
του τις εµπειρίες των µαθητών, 
καθώς και την κοινωνικο-
πολιτισµική σύνθεση και τις 
διαφοροποιηµένες µαθησιακές 
ανάγκες και  δυνατότητες  της 
τάξης του. 
 
 4. Άλλο  
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ΠΕ∆ΙΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Τοµείς : (α) Τυπικές Υπαλληλικές Υποχρεώσεις, (β) Συµµετοχή στη 

Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και (γ) Επικοινωνίας και Συνεργασίας 
 

Το περιεχόµενο και η σηµασία του Πεδίου 4 

Το Πεδίο 4 για την "Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια" αναφέρεται στις υποχρεώσεις του 
εκπαιδευτικού που απορρέουν τόσο από την υπαλληλική του ιδιότητα, την οποία αποκτά 
προκειµένου να ασκήσει το εκπαιδευτικό του έργο, όσο και από την παιδαγωγική του ιδιότητα. Οι 
υπηρεσιακές υποχρεώσεις  είναι ανάλογες µε τις αντίστοιχες  υποχρεώσεις και των υπολοίπων 
υπαλλήλων και αφορούν στη  λειτουργία της σχολικής µονάδας ως υπηρεσιακής δοµής. Οι 
παιδαγωγικές υποχρεώσεις αναφέρονται στη λειτουργία της σχολικής µονάδας ως εκπαιδευτικού 
οργανισµού "που µαθαίνει". Το Πεδίο 4 περιλαµβάνει τρεις τοµείς, που  σχετίζονται άµεσα µε τις 
παραπάνω ιδιότητες του εκπαιδευτικού και κατ΄ επέκταση µε τον τρόπο άσκησης του εκπαιδευτικού 
του έργου, και είναι οι εξής: (α) Τοµέας τυπικών υπηρεσιακών υποχρεώσεων, (β) Τοµέας συµβολής 
στη λειτουργία της σχολικής µονάδας ως οργανισµού που µαθαίνει και (γ) Τοµέας επικοινωνίας και  
συνεργασίας µε γονείς και τοπικούς φορείς, σε πλαίσιο µε οριοθετηµένες τις αρµοδιότητες και τις 
ευθύνες των εκπαιδευτικών και τους επικουρικούς ρόλους γονέων και φορέων.   

 Πέρα από τους κοινούς προγραµµατισµούς για τις δράσεις της σχολικής µονάδας στο πλαίσιο 
της αυτο-αξιολόγησης, δύο ακόµη πρωτοβουλίες που µπορεί να αναπτύξει η σχολική µονάδα, για να 
λειτουργεί αποτελεσµατικότερα ως "οργανισµός που µαθαίνει", είναι οι εξής:                                                        

(α) Ο ορισµός έµπειρων, προσοντούχων και αποδεκτών από  τους συναδέλφους τους 
εκπαιδευτικών σε ρόλο "συντονιστή/ µέντορα"  οµάδας εκπαιδευτικών για συναντήσεις κοινού 
προγραµµατισµού και αναζήτησης τρόπων επίλυσης κοινών προβληµάτων. Ο ορισµός τους γίνεται 
µε εισήγηση του ∆ιευθυντή και µε έγκριση από το σύλλογο διδασκόντων. Οι συναντήσεις γίνονται 
πάντα εντός του εργασιακού ωραρίου. 

(β) Η καθιέρωση σε προαιρετική βάση της ανταλλαγής αµοιβαίων επισκέψεων εκπαιδευτικών στις 
τάξεις τους µε στόχο την άµεση ανταλλαγή εµπειριών, επισηµάνσεων, προβληµατισµών και 
προτάσεων που ασφαλώς συµβάλλουν στη βελτίωση πρακτικών και στην καλύτερη αντιµετώπιση 
δυσκολιών και προβληµάτων. Και οι δύο αυτές πρακτικές λειτουργούν επιµορφωτικά και είναι 
καθιερωµένες εδώ και δεκαετίες σε πολλά εκπαιδευτικά σχολικά συστήµατα χωρών του εξωτερικού 
και σε µερικά δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας µας.  
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ΠΕ∆ΙΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΕΛΛΙΠΕΣ 

ΕΚΠ/ΚΟ ΕΡΓΟ 
ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Α
. Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Τ
Υ
Π
ΙΚ
Ω
Ν

 Υ
Π
Α
Λ
Λ
Η
Λ
ΙΚ
Ω
Ν

 Υ
Π
Ο
Χ
Ρ
Ε
Ω
Σ
Ε
Ω
Ν

 

 
Εκπαιδευτικός 
ανταποκρίνεται 
ελάχιστα ή 
πληµµελώς στις 
τυπικές 
υπαλληλικές του 
υποχρεώσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικός 
ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά "στο 
γράµµα και στο πνεύµα"  
των προβλεπόµενων 
καθηκόντων και 
υποχρεώσεων  και, 
γενικώς, λειτουργεί ως 
αξιόπιστο µέλος του 
εκπαιδευτικού δυναµικού 
του σχολείου.  
Προσέρχεται στο 
σχολείο έγκαιρα, 
εφαρµόζει το ωρολόγιο 
πρόγραµµα, κάνει τις 
εφηµερίες επιµελώς, 
φροντίζει για την 
ασφάλεια των µαθητών, 
αναλαµβάνει καθήκοντα 
και εργασίες για τη 
λειτουργία της σχολικής 
µονάδας, ενηµερώνει 
έγκαιρα για απουσίες και 
συµµετέχει  στη λήψη 
και εφαρµογή 
αποφάσεων του 
συλλόγου διδασκόντων  

Εκπαιδευτικός,  πέρα 
από τις τυπικές 
υπηρεσιακές 
υποχρεώσεις,  
συµµετέχει ενεργά µε 
προτάσεις και 
πρωτοβουλίες στις 
συνεδριάσεις του 
συλλόγου των 
διδασκόντων για την 
εύρυθµη και 
αποτελεσµατική 
λειτουργία της 
σχολικής µονάδας και 
στην υλοποίηση 
αυτών.  
 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Μετέχει ενεργά και 
στηρίζει µε το έργο 
του το διοικητικό 
έργο της σχολικής 
µονάδας, 
µετέχοντας σε 
επιτροπές που 
αναλαµβάνουν  
δράσεις προς 
όφελος της 
σχολικής µονάδας.  

Β
Α
Σ
ΙΚ
Α

 
Χ
Α
Ρ
Α
Κ
Τ
Η
Ρ
ΙΣ
Τ
ΙΚ
Α

 πληµµελής  
εκτέλεση 
καθηκόντων 

συνέπεια, επάρκεια, 
καθηκοντολόγιο 

ενδο-σχολικές 
πρωτοβουλίες, 

υποστήριξη στο 
διοικητικό έργο, 
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ΠΕ∆ΙΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΩΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠ/ΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Β
. Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Σ
Υ
Μ
Μ
Ε
Τ
Ο
Χ
Η
Σ

 Σ
Τ
Η

 Λ
Ε
ΙΤ
Ο
Υ
Ρ
Γ
ΙΑ

 Τ
Η
Σ

 Σ
Χ
Ο
Λ
ΙΚ
Η
Σ

 Μ
Ο
Ν
Α
∆
Α
Σ

 Εκπαιδευτικός 
συµµετέχει 
ελάχιστα ή 
πληµµελώς 
στη λειτουργία 
της σχολικής 
µονάδας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικός,  ως µέλος 
του συλλόγου 
διδασκόντων,  
συµµετέχει  στον  
προγραµµατισµό και στις 
διαδικασίες αυτο-
αξιολόγησης της 
σχολικής µονάδας. 
Ανταποκρίνεται άνετα 
στις σύνθετες απαιτήσεις 
για την εύρυθµη 
λειτουργία της  σχολικής 
τάξης του ως κυττάρου 
της σχολικής µονάδας. 
Συµµετέχει και 
συµβάλλει στην 
υλοποίηση των 
εκδηλώσεων που 
οργανώνονται από την 
τάξη του και το σχολείο, 
καθώς και στην 
υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών δράσεων 
που προγραµµατίστηκαν 
στο πλαίσιο  της αυτο-
αξιολόγησης της 
σχολικής µονάδας.  
Επικοινωνεί και 
συνεργάζεται µε 
συναδέλφους  (όπως ο 
µέντορας, για τους 
νεοδιόριστους) ή άλλους 
ειδικούς. 

Εκπαιδευτικός  συνεργάζεται µε 
συναδέλφους για την καθιέρωση 
κοινών κριτηρίων σε θέµατα 
αξιολόγησης, αντιµετώπισης 
προβληµάτων συµπεριφοράς και 
ανάθεσης κατ' οίκων εργασιών.  
Συµβάλλει ενεργά στην επίλυση 
εκπαιδευτικών προβληµάτων, 
που  εµποδίζουν  οµαλή 
λειτουργία της σχολικής 
µονάδας. 
Αναλαµβάνει  πρωτοβουλίες  
και πραγµατοποιεί µε επιτυχία 
εξωδιδακτικές εργασίες και  
εκδηλώσεις της τάξης και του 
σχολείου.  
Συµµετέχει ενεργά στις 
περιοδικές  συναντήσεις οµάδας 
εκπαιδευτικών που 
οργανώνονται  για κοινό 
προγραµµατισµό  και την 
υλοποίηση των δράσεων  στο 
πλαίσιο της αυτο-αξιολόγησης 
και αποβλέπουν στη βελτίωση 
πρακτικών και στην επίλυση 
κοινών προβληµάτων.  
Ανταλλάσσει µε συναδέλφους 
επισκέψεις στις τάξεις τους και 
συζητούν θέµατα βελτίωσης των 
πρακτικών τους. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  
Εκπαιδευτικός 
πρωτοστατεί και 
συµµετέχει σε 
συστηµατικές 
και οργανωµένες 
πρωτοβουλίες 
τύπου "έρευνας 
δράσης" για την 
αντιµετώπιση 
ευρύτερης 
έκτασης 
προβληµάτων 
του σχολείου, 
όπως είναι «η 
σχολική βία» και 
τα φαινόµενα 
ρατσισµού.  
Εκπαιδευτικός  
λειτουργεί ως  
αποτελεσµατικός 
"συντονιστής"  
οµάδας 
εκπαιδευτικών.  
Πρωτοστατεί για 
τη συµµετοχή 
τάξης του και 
σχολείου σε  
δίκτυα 
συνεργασίας µε 
άλλα σχολεία 
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Β
Α
Σ
ΙΚ
Α

 
Χ
Α
Ρ
Α
Κ
Τ
Η
Ρ
ΙΣ
Τ
ΙΚ
Α

 ελάχιστη 
συµµετοχή σε 
λειτουργία 
σχολικής 
µονάδας 

συνέπεια, συµµετοχή, 
αυτο-αξιολόγηση 
σχολικής µονάδας 

ενδο-σχολικές πρωτοβουλίες , 
αµοιβαίες επισκέψεις 

έρευνα δράσης  
σχολική βία, 
ρατσισµός,             
δίκτυα 
συνεργασίας 
σχολείων  

 
 
 
 
 

ΠΕ∆ΙΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
ΕΛΛΙΠΕΣ 
ΕΚΠ/ΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ  

Γ
. Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Ε
Π
ΙΚ
Ο
ΙΝ
Ω
Ν
ΙΑ
Σ

 Κ
Α
Ι 
Σ
Υ
Ν
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ

 

Εκπαιδευτικός 
συνεργάζεται 
περιστασιακά 
και ελάχιστα  µε 
γονείς και 
φορείς.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικός  
επικοινωνεί  και 
ανταλλάσσει 
πληροφορίες µε τους 
γονείς στις 
προβλεπόµενες 
συναντήσεις ,  
προκειµένου να 
σχηµατίσει 
πληρέστερη εικόνα 
για τις ανάγκες  και 
τις δυνατότητες των 
µαθητών του. 
Ενηµερώνει  τους 
γονείς  για τους 
στόχους και τον 
τρόπο λειτουργίας 
της τάξης και 
οριοθετεί, εγκαίρως, 
τον ρόλο τους. 

Εκπαιδευτικός  
διασφαλίζει υψηλά 
επίπεδα 
ενηµέρωσης και 
συνεργασίας  µε 
τους γονείς, 
προκειµένου  να 
τους καθοδηγήσει 
στον ρόλο τους σε 
σχέση µε τις 
σχολικές 
υποχρεώσεις των 
παιδιών τους.  
Αξιοποιεί τοπικούς 
φορείς  και 
πραγµατοποιεί   
επισκέψεις, για τις 
οποίες 
προετοιµάζει 
κατάλληλα τους 
µαθητές του.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
Εκπαιδευτικός αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες, οργανώνει 
και συντονίζει 
αποτελεσµατικά την 
υλοποίηση  δράσεων για το 
σχολείο, και όχι µόνο την 
τάξη του,  που φέρνουν το 
σχολείο σε συνεργασίες 
διάρκειας  µε άλλα σχολεία 
και φορείς, όπως είναι η 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικά 
προγράµµατα τοπικά, 
εθνικά και ευρωπαϊκά, τα 
οποία παρέχουν 
προστιθέµενη αξία στην 
πρακτική της  σχολικής 
µονάδας και της σχολικής 
τάξης.  
Εµπλέκει σε δράσεις που 
κρίνεται σκόπιµο και 
αναγκαίο γονείς  και φορείς 
σε επικουρικούς ρόλους .  
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Α
Σ
ΙΚ
Α

 
Χ
Α
Ρ
Α
Κ
Τ
Η
Ρ
ΙΣ
Τ
ΙΚ
Α

 απουσία 
συνεργασίας 

επικοινωνία, 
ενηµέρωση γονέων, 
ρόλοι γονέων 

επικοινωνία και 
συνεργασία µε 
γονείς και φορείς 

δια-σχολικές και διεθνείς 
συνεργασίες και 
πρωτοβουλίες 

 
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 4 

1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιτελείται ανά τομέα. Το αναπτυξιακό 

συνεχές σε κάθε τομέα εκφράζεται μέσα από τέσσερις βαθμίδες (ελλιπές, επαρκές, πολύ καλό, 

εξαιρετικό), που καθεμία διακρίνεται για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και όλες μαζί συγκροτούν 

μια ολοκληρωμένη αξιολογική κλίμακα, περιγραφικής φύσης, με διαβαθμισμένα κριτήρια 

(ρούμπρικα).  Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να κριθεί «επαρκές» στον τομέα 

«επικοινωνία και συνεργασία» και «πολύ καλό» στον τομέα «τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις». 

Είναι αυτονόητο ότι το έργο του εκπαιδευτικού αναμένεται να κινείται στις κλίμακες "επαρκές", 

"πολύ καλό" και "εξαιρετικό". Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό έργο σε ένα τομέα αξιολογηθεί 

ως "ελλιπές", ο αξιολογητής προτείνει στον εκπαιδευτικό τρόπους βελτίωσης και επανέρχεται για 

επανα-αξιολόγηση εντός έτους.  

2. Είναι φυσικό, κατά την αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό έργο να μην παρουσιάζει εικόνα 

απολύτως ταυτόσημη με την εικόνα που περιγράφεται στις τέσσερις βαθμίδες της κλίμακας. Για να 

διευκολυνθεί ο αξιολογητής στην κρίση του και την απόφασή του, το αναπτυξιακό συνεχές, που 

ήδη παρουσιάστηκε,  συμπληρώνεται από το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που περιλαμβάνει πίνακες με 

κριτήρια ανάλυσης της ποιοτικής βαθμίδας σε κάθε τομέα. Στους εν λόγω πίνακες περιλαμβάνονται 

δύο κατηγορίες κριτηρίων: τα θεμελιώδη κριτήρια, που αναφέρονται πρώτα στη σειρά και 

ξεχωρίζουν με  μαύρα έντονα γράμματα,  και τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης, που ακολουθούν 

και ολοκληρώνουν τον πίνακα. Τα θεμελιώδη κριτήρια με τα βασικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά 

πρέπει να τηρούνται στην πλειονότητά τους, προκειμένου κάποιος εκπαιδευτικός να εντάσσεται 

στην ανάλογη ποιοτική βαθμίδα. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στους πίνακες με τα  κριτήρια, όταν 

σε έναν τομέα μεταβαίνουμε από τη μία βαθμίδα στην άλλη  (π.χ. στον τομέα «τυπικές υπαλληλικές 

υποχρεώσεις» μεταβαίνουμε από  το «επαρκές» στο «πολύ καλό»), συναντάμε πρώτα τα 

θεμελιώδη κριτήρια της προηγούμενης βαθμίδας κατά έναν ποιοτικό αναβαθμό πιο  υψηλά και πιο 

εμπλουτισμένα, και στη συνέχεια τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι για τον 

καθορισμό του επιπέδου παίζει ρόλο και η συχνότητα (σπάνια, συχνά, συστηματικά) με την οποία  

συναντά κανείς τα ποιοτικά κριτήρια, καθώς και η αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης Διευθυντής και εκπαιδευτικός  έχουν σχετική συζήτηση, κατά την οποία ο 
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εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να καταθέσει σχετικό φάκελο με παραστατικά που τεκμηριώνουν 

τη συμμετοχή του στη λειτουργία  της σχολικής μονάδας. 

 
ΠΕΔΙΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΕΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται 

στις συμβατικές του υποχρεώσεις 

(πλην ελαχίστων και 

δικαιολογημένων περιπτώσεων). 

 

2. Συμμετέχει στις εργασίες του 

συλλόγου διδασκόντων. 

 

3. Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες 

του συλλόγου διδασκόντων, με 

προτάσεις, ιδέες, κτλ. 

 

4. Όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει, φροντίζει να μην 

εκθέσει τη σχολική μονάδα.  

 

5. Άλλο  

Εκπαιδευτικός 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

"στο γράμμα και στο πνεύμα"  

των προβλεπόμενων 

καθηκόντων και 

υποχρεώσεων  και, γενικώς, 

λειτουργεί ως αξιόπιστο μέλος 

του εκπαιδευτικού δυναμικού 

του σχολείου.  

Προσέρχεται στο σχολείο 

έγκαιρα, εφαρμόζει το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, 

αναλαμβάνει καθήκοντα και 

τις ευθύνες εφημερεύοντος, 

ενημερώνει έγκαιρα, όταν 

πρόκειται να απουσιάσει, και 

συμμετέχει  στις εργασίες και 

τις αποφάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων.  

  

 
 
 

ΠΕ∆ΙΟ 5: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
Τοµείς : (α) Τυπικά Προσόντα και Επιστηµονική Ανάπτυξη                                          

και (β) Επαγγελµατική Ανάπτυξη 
 

 
Το περιεχόµενο και η σηµασία του Πεδίου 5 

Το Πεδίο 5 για τα Τυπικά Προσόντα και την Επιστηµονική και Επαγγελµατική Ανάπτυξη του 
Εκπαιδευτικού περιλαµβάνει  δύο τοµείς: (α) ο πρώτος τοµέας αφορά στα τυπικά προσόντα και την 
επιστηµονική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που πιστοποιούνται µε παραστατικά, τα οποία 
καταχωρίζονται στο προσωπικό αρχείο του εκπαιδευτικού, και (β) ο δεύτερος τοµέας αφορά στην 
επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που επίσης πιστοποιείται µε σχετικά παραστατικά. Η 
εκπαιδευτική έρευνα επιβεβαιώνει την άµεση σχέση των δύο αυτών τοµέων µε την ποιότητα του 
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παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου και υπογραµµίζει την αναγκαιότητα για διαρκή και παράλληλη 
βελτίωση  του εκπαιδευτικού στους εν λόγω τοµείς. 

Ο πρώτος τοµέας διαµορφώνεται ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό και τις σπουδές του (βασικές 
σπουδές, δεύτερο συναφές πτυχίο, πτυχίο µετεκπαίδευσης, µεταπτυχιακές σπουδές), τα επιπλέον 
προσόντα του, όπως η πιστοποιηµένη επάρκεια σε γλώσσες, η πιστοποίηση στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ, διπλώµατα σε τοµείς της τέχνης και του πολιτισµού, κ.λπ.  

Ο δεύτερος τοµέας, η επαγγελµατική ανάπτυξη, αφορά στη διαδικασία διαρκούς  βελτίωσης των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων, των  στάσεων και αντιλήψεων που συναρτώνται µε το εκπαιδευτικό έργο 
και,  µέσα από ένα πλαίσιο προσωπικών στόχων και αναστοχασµού, διασφαλίζονται µε τη  
συµµετοχή του σε επιµορφωτικές ηµερίδες, σεµινάρια και συνέδρια.  

Η επιστηµονική και η επαγγελµατική ανάπτυξη αφορούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς, 
ανεξάρτητα από την ιεραρχική θέση που κατέχουν. Συνδέονται άµεσα µε  την ικανότητα κάθε 
εκπαιδευτικού να παρακολουθεί τις επιστηµονικές εξελίξεις στον χώρο του γνωστικού του 
αντικειµένου και της παιδαγωγικής, να είναι δυναµικός και να δραστηριοποιείται άµεσα για την 
προσωπική του βελτίωση και τη βελτίωση  της σχολικής µονάδας και των συναδέλφων του σε τοµείς 
που εξαρτώνται, κυρίως, από τον ρόλο του εκπαιδευτικού, πάντα βέβαια σε σχέση µε τα δεδοµένα 
της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. 

Το είδος και η ποιότητα των τυπικών προσόντων των εκπαιδευτικών µιας σχολικής µονάδας 
καθώς και ο βαθµός δραστηριοποίησής τους στον τοµέα της επαγγελµατικής ανάπτυξης, συνιστούν 
παράγοντα προστιθέµενης αξίας, από την οποία επωφελείται η σχολική µονάδα στο σύνολό της.  

  
ΠΕ∆ΙΟ 5: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ  

Α
. Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Ε
Π
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Μ
Α
Τ
ΙΚ
Η

 Α
Ν
Α
Π
Τ
Υ
Ξ
Η

 ∆εν 
εµπίπτε

ι 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατέχει µόνο 
τα 
προαπαιτούµεν

α  πτυχία για 
τον διορισµό. 

1. Εξετάσεις ΑΣΕΠ 
2. ∆εύτερο πτυχίο σε συναφή τοµέα 
3. Μετεκπαίδευση σε ∆ιδασκαλείο    
4. Πιστοποίηση στις ΤΠΕ 
5. ∆ίπλωµα σε τοµείς τέχνης και 
πολιτισµού από αναγνωρισµένο φορέα 
6. Ξένη Γλώσσα (επάρκεια) 
7. Βεβαίωση επιµορφωτικού 
προγράµµατος διάρκειας άνω των 35 
ωρών από έγκυρο φορέα (AEI, TEI, 
ΠΙ, ΟΕΠΕΚ κ.λπ.)                                  
8.ΣΕΛ∆Ε/ΣΕΛΜΕ 
9.Υποτροφία  ΙΚΥ 
10.  ∆ηµοσιεύσεις βιβλίων, άρθρων σε 
περιοδικά µε κριτές 
(απαιτούνται τουλάχιστον τρία από τα 
παραπάνω) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 
ή ∆ιδακτορικό  
 ή ∆εύτερο πτυχίο σε 
συναφή τοµέα και  
τουλάχιστον τέσσερα 
στοιχεία από τη µεσαία 
στήλη . 
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βασικά  
προσόντα 

επιπλέον  σπουδές   µεταπτυχιακές σπουδές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕ∆ΙΟ 5: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΕΛΛΙΠΩΣ  ΕΠΑΡΚΩΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  

Α
. Τ
Ο
Μ
Ε
Α
Σ

 Ε
Π
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Μ
Α
Τ
ΙΚ
Η

 Α
Ν
Α
Π
Τ
Υ
Ξ
Η

 

 
Εκπαιδευτι

κός δεν 
ασχολείται 
µε την 
ενηµέρωσή 
του και δεν 
συµµετέχει  
σε καµιά 
µορφή 
επιµόρφωσ

ης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εκπαιδευτικός 
παρακολουθεί 
την επίδοσή 
του στα 
διάφορα πεδία 
αξιολόγησης 
του έργου του 
και λαµβάνει 
µέτρα για τη 
βελτίωσή του, 
αν απαιτείται, 
ή για την 
περαιτέρω 
ανάπτυξή του, 
αν το επιθυµεί. 
Συµµετέχει σε 
εκπαιδευτικές 
ηµερίδες και  
συναντήσεις 
που 
οργανώνονται 
από στελέχη 
της  
εκπαίδευσης, 
το ΕΚΦΕ  κ.α. 
 
Τα 
παραστατικά 

 
Εκπαιδευτικός αξιοποιεί 
τις επιµορφωτικές 
δυνατότητες της 
σχολικής µονάδας και 
αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες εντός 
αυτής (π.χ. αµοιβαίες  
επισκέψεις, οµάδες 
προγραµµατισµού και 
προβληµατισµού κ.λπ.), 
όπως προκύπτει από την 
έκθεση του ∆ιευθυντή 
(Πεδίο 4).   
Επιχειρεί παρεµβάσεις 
βελτιωτικές στο 
περιβάλλον (κοινωνικό 
και υλικοτεχνικό) για 
καλύτερη αξιοποίηση 
των διαθέσιµων πόρων 
και υποδοµών και τη 
βελτίωσή τους.  
Παρακολουθεί µε 
επιλογή του ηµερίδες, 
σεµινάρια, συνέδρια 
κ.λπ. που γίνονται από 
έγκυρους φορείς και 
είναι  σχετικά µε τα 
γνωστικά αντικείµενά 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Οργανώνει και µετέχει ως 
εισηγητής σε ενδοσχολικές και 
περιφερειακές επιµορφώσεις που 
αποσκοπούν στην αναβάθµιση του 
διδακτικού και µαθησιακού του έργου.  
Συµµετέχει σε κοινότητες µάθησης, 
επιδιώκοντας την ανάληψη καινοτόµων 
έργων  που ευεργετούν το σχολείο του ή 
δίκτυο σχολείων. Αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες και συµµετέχει σε δράσεις 
προώθησης της καινοτοµίας και της 
αριστείας. 
Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες ή συµµετέχει 
σε ενέργειες  που συνδέονται µε τη ζωή της 
σχολικής µονάδας ή της περιφέρειας  και 
συµβάλλουν στην  αναβάθµισή της. 
Συµµετέχει σε δραστηριότητες που 
αναδεικνύουν το κύρος του στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, όπως ενδεικτικά  
οι παρακάτω:  

1. ∆ιδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ 
2. Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας του 

Υπουργείου Παιδείας (σύνταξη 
ΑΠΣ, κ.λπ.) 

3. Συµµετοχή σε δειγµατικές 
διδασκαλίες, ως διδάσκων,  

4. Επιµορφωτής σε επιµορφωτικά 
προγράµµατα 
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µπορούν να 
αναζητηθούν 
στο 
προσωπικό 
αρχείο του 
εκπαιδευτικού. 
 

του  και τη διδακτική 
τους,  και µέσω αυτών 
εισάγει καινοτοµίες 
στην τάξη του και στη 
σχολική µονάδα.  
Τα παραστατικά για τα 
σεµινάρια µπορεί να 
αναζητηθούν στο 
προσωπικό αρχείο του 
εκπαιδευτικού.  

5. Συµµετοχή ως µέλος επιτροπής 
Βαθµολογικών ή εξεταστικών 
κέντρων 

6. Συµµετοχή ως µέλος Κεντρικής 
Επιτροπής Εξετάσεων. 

7. Συµµετοχή σε Συµβούλια 
Επιστηµονικών Ενώσεων 

8. Συµµετοχή σε  επιστηµονική 
επιτροπή συνεδρίων ή συµµετοχή σε 
∆.Σ. επιστηµονικών Συλλόγων. 

Β
Α
Σ
ΙΚ
Α

 
Χ
Α
Ρ
Α
Κ
Τ
Η
Ρ
ΙΣ
Τ
ΙΚ
Α

 έλλειψη  
επιµόρφωσ

ης 

θεσµικές 
επιµορφώσεις 

σεµινάρια, καινοτοµίες, επιµορφωτής, επαγγελµατική ανάπτυξη ως 
προστιθέµενη αξία για την εκπαίδευση 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 5 

1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιτελείται ανά τομέα. Το αναπτυξιακό 

συνεχές σε κάθε τομέα εκφράζεται μέσα από τέσσερις βαθμίδες (ελλιπές, επαρκές, πολύ καλό, 

εξαιρετικό), που καθεμία διακρίνεται για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και όλες μαζί συγκροτούν 

μια ολοκληρωμένη αξιολογική κλίμακα, περιγραφικής φύσης, με διαβαθμισμένα κριτήρια 

(ρούμπρικα).  Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να κριθεί «επαρκές» στον τομέα 

«επαγγελματική ανάπτυξη» και «πολύ καλό» στον τομέα «τυπικά προσόντα». Είναι αυτονόητο ότι 

το έργο του εκπαιδευτικού αναμένεται να κινείται στις κλίμακες "επαρκές", "πολύ καλό" και 

"εξαιρετικό". Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό έργο σε ένα τομέα αξιολογηθεί ως "ελλιπές", ο 

αξιολογητής προτείνει στον εκπαιδευτικό τρόπους βελτίωσης και επανέρχεται για επαναξιολόγηση 

εντός έτους.  

2. Είναι φυσικό, κατά την αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό έργο να μην παρουσιάζει εικόνα 

απολύτως ταυτόσημη με την εικόνα που περιγράφεται στις τέσσερις βαθμίδες της κλίμακας. Για να 

διευκολυνθεί ο αξιολογητής στην κρίση του και την απόφασή του, το αναπτυξιακό συνεχές, που 

ήδη παρουσιάστηκε,  συμπληρώνεται από το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που περιλαμβάνει πίνακες με 

κριτήρια ανάλυσης της ποιοτικής βαθμίδας σε κάθε τομέα, τα οποία περιγράφουν το ποιοτικό 

επίπεδο ενός έργου. Στους εν λόγω πίνακες περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες κριτηρίων: τα 

θεμελιώδη κριτήρια, που αναφέρονται πρώτα στη σειρά και ξεχωρίζουν  μαύρα έντονα γράμματα,  
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και τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης, που ακολουθούν και ολοκληρώνουν τον πίνακα. Τα 

θεμελιώδη κριτήρια με τα βασικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά πρέπει να τηρούνται στην 

πλειονότητά τους, προκειμένου κάποιος εκπαιδευτικός να εντάσσεται στην ανάλογη ποιοτική 

βαθμίδα. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, στους πίνακες με τα  κριτήρια, όταν σε έναν τομέα 

μεταβαίνουμε από τη μία βαθμίδα στην άλλη  (π.χ. στον τομέα «επαγγελματική ανάπτυξη» 

μεταβαίνουμε από  το «επαρκές» στο «πολύ καλό»),  συναντάμε πρώτα τα θεμελιώδη κριτήρια της 

προηγούμενης βαθμίδας κατά έναν ποιοτικό αναβαθμό πιο  υψηλά και πιο εμπλουτισμένα, και στη 

συνέχεια τα κριτήρια βελτίωσης-ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό του επιπέδου 

παίζει ρόλο και η συχνότητα (σπάνια, συχνά, συστηματικά) με την οποία  συναντά κανείς τα 

ποιοτικά κριτήρια, καθώς η αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο της συζήτησης με τον σχολικό 

σύμβουλο, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις ενέργειες και τους 

προγραμματισμούς του για την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξή του.   

 

 

ΠΕΔΙΟ 5: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              

ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Εκπαιδευτικός διατηρεί προσωπικό 

αρχείο όπου σημειώνει προσωπικούς 

στόχους  και αυτο-αξιολογήσεις  που 

συνδέονται με το παιδαγωγικό του έργο 

 

2. Συμμετέχει σε τυπικές και άτυπες 

επιμορφωτικές ημερίδες. 

 

3. Αναφέρει προσωπικούς  στόχους 

επίτευξης του εκπαιδευτικού έργου του 

(π.χ.  απόκτηση πιστοποίησης στις ΤΠΕ ή 

συμμετοχή σε δίκτυο εκπαιδευτικών που 

μελετούν θέματα  παιδαγωγικής και 

εκπαίδευσης κ.λπ.). 

 

Εκπαιδευτικός παρακολουθεί 

την επίδοσή του στα διάφορα 

πεδία αξιολόγησης του έργου 

του και λαμβάνει μέτρα για την 

βελτίωσή του, αν απαιτείται, ή 

για την περαιτέρω ανάπτυξή 

του, αν το επιθυμεί. Συμμετέχει 

σε εκπαιδευτικές ημερίδες και  

συναντήσεις που οργανώνονται 

από στελέχη της  εκπαίδευσης, 

το ΕΚΦΕ  κ.α. 
 

Τα παραστατικά μπορούν να 

αναζητηθούν στο προσωπικό 

αρχείο του εκπαιδευτικού 4. Άλλο  

 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                            

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                                                                          

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»                                                                                                                            

(με ενδεικτικούς αξιολογικούς χαρακτηρισμούς) 

Ονοματεπώνυμο και Ειδικότητα Εκπαιδευτικού:  

Όνομα Σχολείου:  
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Ημερομηνία: 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Επαρκώς 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 

Επαρκώς 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Επαρκώς 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 4 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                              

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ                                                                 

(με ενδεικτικούς αξιολογικούς χαρακτηρισμούς) 

Ονοματεπώνυμο και Ειδικότητα Εκπαιδευτικού:  

Όνομα Σχολείου:  

Ημερομηνία/-ες επίσκεψης /επισκέψεων: 

ΠΕΔΙΟ 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ Επαρκώς 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Επαρκώς 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Επαρκώς 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 1: 

ΠΕΔΙΟ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επαρκώς 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  Επαρκώς 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  Πολύ Καλά 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 2: 

 

ΠΕΔΙΟ 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Επαρκώς 
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ΜΑΘΗΤΩΝ 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    Επαρκώς 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ    Επαρκώς 

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ Επαρκώς 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 3: 

 

ΠΕΔΙΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πολύ Καλά 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Πολύ Καλά 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Πολύ Καλά 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 4: 

 

ΠΕΔΙΟ 5 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Πολύ Καλά 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εξαιρετικά 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 5:  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ / ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:          

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Αναφέρεται συνοπτικά σε μια περιγραφή του προφίλ του εκπαιδευτικού.      

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Αναφέρεται συνοπτικά η αξιολογική περιγραφική έκθεση του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας.                                                                                                    

ΙΙΙ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ: Αναφέρονται κύρια στοιχεία από τις δύο παρακολουθήσεις 

στη σχολική τάξη: τα τμήματα, οι τάξεις, τα μαθήματα, τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες.                                                                                                                                                                      

IV. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Αναφέρονται τα κύρια σημεία της έκθεσης αυτο-

αξιολόγησης                                 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Τελική αξιολόγηση με προτάσεις για βελτίωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 
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