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Abstract: The new conditions created in rapidly changing modern societies and the need to 

enable the educational institutions to respond to them has made inevitable, firstly, the 

introduction of reforms in education systems and, secondly, the evaluation of their 

implementation. In this context, in Cyprus was established on a pilot basis the educational 

institution of the All-Day Compulsory Primary School between 2006 and 2009 and, 

furthermore, was conducted its evaluation by an Independent Committee on behalf of the 

Ministry of Education and Culture, with the aim of doing a comparative assessment of its 

three year implementation. This article represents an attempt of a critical analysis of the Final 

Evaluation Report for this school, by investigating whether the prescribed in the scientific 

literature methodological rules and quality criteria for similar reports were followed. It 

examines, in particular, the purpose and the targets of the conducted evaluation, the Report 

effectiveness in view of the dissemination of results and conclusions, as well as the 

applicability of the recommendations arising from it. At the same time, the article comments 

the conclusions and recommendations of the evaluators and, finally, makes remarks that can 

contribute to improve similar Reports.  

Keywords: All-Day Compulsory Primary School, Evaluation Report, methodology and 

quality criteria, dissemination of results. 

Πεξίιεςε: Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο θαη ε αλάγθε ηνχ λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

απηέο, έρεη θαηαζηήζεη αλαπφθεπθηε, αθελφο, ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη, αθεηέξνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Σην πιαίζην 

απηφ ζεζπίζηεθε κεηαμχ ησλ εηψλ 2006-2009 ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ 

Σρνιείνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ θαη, αθνινχζσο, δηελεξγήζεθε 

αμηνιφγεζε απφ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ κε ζθνπφ ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο ηξηεηνχο πηινηηθήο πινπνίεζήο ηνπ. Τν 
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παξφλ άξζξν απνηειεί έλα εγρείξεκα θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο Τειηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζρνιείνπ απηνχ, κε ην νπνίν δηεξεπλάηαη ην θαηά πφζνλ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε 

ζχληαμή ηεο νη πξνβιεπφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία κεζνδνινγηθνί θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα 

ζχληαμεο ηέηνησλ θεηκέλσλ. Δμεηάδνληαη, ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο 

δηελεξγεζείζαο αμηνιφγεζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Έθζεζεο ζηελ πξννπηηθή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο, θαζψο θαη ην εθαξκφζηκν 

ησλ εηζεγήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Σρνιηάδνληαη, παξάιιεια, ηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη νη εηζεγήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ θαη, ηέινο, δηαηππψλνληαη παξαηεξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε αληίζηνηρσλ Δθζέζεσλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: Οινήκεξν Σρνιείν, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, κεζνδνινγία, θξηηήξηα ζχληαμεο, 

επίηεπμε ζηφρνπ δηάρπζεο. 

Δηζαγσγή  

Οη πνιπεπίπεδεο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο εμαηξεηηθά ζχλζεηεο κεηαλεσηεξηθέο 

θνηλσλίεο θαη ε ζπλαθφινπζε αλάγθε ηνχ λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο λέεο ζπλζήθεο εληφο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ –φρη βέβαηα ρσξίο πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο– εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ξφινπ  ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αλάδεημε 

λέσλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Καδακίαο, 2005; Μπνπδάθεο, 2005). Υπφ ηελ 

επίδξαζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ αιιά θαη θνηλσληθψλ πηέζεσλ, εηδηθφηεξα δεηήκαηα 

φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηε ινγνδνζία  

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

θαίλεηαη κάιηζηα λα έρνπλ απνθηήζεη εμαηξεηηθή πξνηεξαηφηεηα δηεζλψο (Lacey & Lawton, 

1981; Robson, 2002; Παζηαξδήο, Σαββίδεο & Τζηάθθηξνο, 2007; Μπνπδάθεο, 2010).  

Ζ πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε εκθαλίδεη, σζηφζν, αξθεηέο δπζθνιίεο πξνεξρφκελεο θπξίσο 

απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ νξηζκψλ (Cuba & Lincoln, 1981). Δπηρεηξψληαο κηα 

ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί πσο αμηνιφγεζε είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ νπνία απνηηκάηαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, απφ ηηο πξνυπνζέζεηο έσο ηα απνηειέζκαηά ηνπ, κε ηε ρξήζε (δη)επηζηεκνληθψλ 

ηερληθψλ θαη κεζνδνινγίαο (Καζζσηάθεο, 1992; Ξσρέιιεο, 2006). Υπφ κηα πην επξεία 

έλλνηα δε, «αμηνιφγεζε είλαη ε δηαηχπσζε θξίζεο γηα ηελ αμία κηαο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, 

κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα θαη ξεηά θξηηήξηα θαη πξφηππα» (European Commission, 

1999:17).  

Ωο θνηλσληθή παξέκβαζε κπνξεί, πξνθαλψο, λα λνεζεί θαη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηή ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ. Αξθεηέο δεθαεηίεο κεηά ηελ 

αξρηθή ηνπ εκθάληζε θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε ζεζκνζέηεζή ηνπ αθνξά ην ζχλνιν 
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ζρεδφλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο 

(Αλδξένπ, 2003). Φξεηάδεηαη, κάιηζηα, λα ππνγξακκηζηεί φηη, αλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ιακβάλεη πηα ρψξα εληφο ζπλζεθψλ θπξηαξρίαο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζρνιείνπ απνηειεί έλαλ ζεζκφ ζνζηαιδεκνθξαηηθήο νπζηαζηηθά 

ινγηθήο, δεδνκέλνπ φηη ην ηδενινγηθφ απηφ ξεχκα ζηελ θιαζηθή ηνπ εθδνρή αληηκεησπίδεη ηε  

κφξθσζε σο θνηλσληθφ δηθαίσκα, ελψ ηεο πξνζδίδεη  ηαπηφρξνλα πξνλνηαθφ ραξαθηήξα, 

φπσο αθξηβψο επηδηψθεηαη κε ην  Οινήκεξν Σρνιείν (Αζαλαζηάδεο, 2007). Ζ ίδξπζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηεπξπκέλνπ απηνχ ηχπνπ ζρνιείνπ επηβιήζεθε, πην ζπγθεθξηκέλα, απφ 

θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, ελψ ε ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζή ηνπ ζηεξίρηεθε ζηελ αληίιεςε ηνπ «παηδαγσγνχληνο ζρνιείνπ», πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, αιιά ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ρψξνο αγσγήο κε 

ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή (Υ.Π.Π., 2004; Κφπηζεο, 

2005).  

Δηδηθφηεξα, ε εηζαγσγή ηνπ Δληαίνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ (Δ.Ο.Σ.) ζηελ Κχπξν ζεζπίζηεθε  

πηινηηθά, κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2006-2009, ζε ελλέα ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην πξψην έηνο θαη ζε δεθαπέληε γηα ηα επφκελα δχν. Με 

ζθνπφ ηε ζπλνπηηθή απνηίκεζε ηεο ηξηεηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ λέν απηφ ζεζκφ αλαηέζεθε απφ 

ην θππξηαθφ Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (Υ.Π.Π.) ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζε Αλεμάξηεηε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή (Εεκπχιαο, Ζιηνθψηνπ-Μέλνλ, Μηραειίδνπ-

Δπξηπίδνπ & Πίηηα-Παληαδή, 2009). Γηα ηε ζχληαμε ηεο Τειηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ε 

Δπηηξνπή απηή πξνέβε ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπλέιεμε ζην αλσηέξσ δηάζηεκα θαη, παξάιιεια, ζηε κειέηε ζρεηηθνχ έληππνπ πιηθνχ. 

Πέξαλ ηεο πεξίιεςεο, ηνπ πξνιφγνπ, ηνπ επηιφγνπ θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ε 

Έθζεζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πέληε θεθάιαηα:  

1. Σχληνκε αλαδξνκή ζηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ θαη ζηελ 

εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Κχπξν. 

2. Πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, φπσο εθαξκφζηεθε θαηά ηα ηξία 

ρξφληα ηεο πινπνίεζήο ηνπ (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 

3. Τνλ ζθνπφ, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο. 

4. Σπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηα ηξία ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ 

ζεζκνχ.   

5. Τειηθά ζπκπεξάζκαηα-εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ.  

Δπηπιένλ, ζε παξάξηεκα παξαηίζεληαη δείγκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

ζηνλ εξεπλψκελν πιεζπζκφ (Εεκπχιαο θ.ά., 2009)
1
. 

                                                
1
  Σην εμήο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ ππφ αλάιπζε Έθζεζε παξαπέκπεη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. 
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Σθνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα εμεηαζηεί, κέζσ ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο Έθζεζεο, 

ην θαηά πφζνλ αθνινπζνχληαη ζε απηήλ νη βαζηθνί κεζνδνινγηθνί θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα 

ζχληαμεο ησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Δηδηθφηεξα, 

δηεξεπλάηαη  ε   απνηειεζκαηηθφηεηα   ηεο  Έθζεζεο ζηελ   πξννπηηθή  ηεο  θνηλνπνίεζεο  

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην 

εθαξκφζηκν ησλ εηζεγήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Σηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη επαγγεικαηηθφηεηαο ηεο Έθζεζεο επηρεηξείηαη, ζπγθεθξηκέλα, λα θαζηζηνχλ 

ζαθή, αθελφο, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο θαη, αθεηέξνπ, ε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, νη ηερληθέο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζρνιηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη εηζεγήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ, ελψ, ηέινο, δηαηππψλνληαη θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο 

απηνχ ηνπ είδνπο.   

1. Θέκα, ζθνπνί θαη ζηόρνη ηεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο 

Σηνλ πξφινγν ηεο Έθζεζεο γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο ειήθζε ππφςε 

έληππν πιηθφ πνπ παξαρσξήζεθε απφ αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ην φηη νη 

αμηνινγεηέο πξνέβεζαλ ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπγθέληξσζαλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζε 15 Οινήκεξα Σρνιεία, αμηνπνηψληαο, 

παξάιιεια, ηα ζπκπεξάζκαηα δχν πξνεγνχκελσλ Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ. Δλ ζπλερεία, 

παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαη 

δειψλεηαη φηη ζθνπφο ηεο Έθζεζεο είλαη ε ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Δ.Ο.Σ ζηελ πηινηηθή 

θάζε εθαξκνγήο ηνπ θαη ζηφρνη ηεο ε δηεξεχλεζε ηνχ θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί νη 

δηαθεξπγκέλεο απφ ην Υ.Π.Π. παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο επηδηψμεηο γηα ην ζρνιείν απηφ, 

θαζψο θαη ε ππνβνιή εηζεγεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ πξννπηηθή ηεο βειηίσζήο ηνπ (Εεκπχιαο 

θ.ά., 2009). Απνπζηάδνπλ, σζηφζν, ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ε παξάζεζε ησλ 

νπνίσλ ζε κηα εηζαγσγή ηέηνηνπ είδνπο ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα θαηαζηεί 

πην ειθπζηηθφ γηα ηνλ αλαγλψζηε ην ηκήκα απηφ (Μηραειίδνπ & Παζηαξδήο, 2010).  

2. Παξνπζίαζε όςεσλ ηνπ δεηήκαηνο  

2.1 Ο ζεζκόο ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ 

Τν πξψην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο επηρεηξεί κηα ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηε 

θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Κχπξν. 

Σε απηφ παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη παξάγνληεο πνπ πξνέβαιαλ ην αίηεκα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ ζηα επξσπατθά θξάηε, ελψ παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

βαζηθέο θαηά ρψξεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ. Καηαγξάθνληαη, επίζεο, ηα βαζηθά παηδαγσγηθά 

επηρεηξήκαηα ζεκειίσζεο ηνπ ζεζκνχ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε επηηπρήο πνξεία ηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηφλ θαη, 
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πξσηίζησο, απφ ηελ θαζνιηθή αλαδηάξζξσζε ηεο θηινζνθίαο ηεο παξαδνζηαθήο δνκήο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ Οινήκεξνπ 

Σρνιείνπ ζηελ Κχπξν απφ ηε ζέζπηζή ηνπ ην 1999 σο πξναηξεηηθνχ ηχπνπ ζρνιείνπ,  κε ηελ 

νπνία δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ν ξφινο ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο. Ταπηφρξνλα, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

αμηνινγήζεσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. θαζψο θαη νη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ηνπ βάζεη 

Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο άμνλεο 

γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο θηλείηαη ε Έθζεζε. Δληνπίδνληαη, αθνινχζσο, ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ θαη θαηαγξάθνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο 

θαη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ. Τνλίδεηαη, ηέινο, πσο ε 

απνπζία νπζηαζηηθήο πξνζπάζεηαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηαηηεξφηεηάο θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ Οινήκεξνπ απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί 

ηνλ θπξηφηεξν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπ. 

2.2 Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ  

Σην δεχηεξν θεθάιαην ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ Δ.Ο.Σ. θαηά ηα ηξία ρξφληα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. Σπγθεθξηκέλα, 

παξαηίζεληαη πίλαθεο δεδνκέλσλ γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζρεηηθνί κε ηνλ αξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνληαη πνηθίιεο φςεηο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, απφ ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ νπνίσλ δηαθαίλνληαη θαζαξά θάπνηα 

πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα θπξίσο κε ηε ζίηηζε θαη ηελ επηινγή ησλ δηδαζθφλησλ. Γηα ην 

ηειεπηαίν απηφ δήηεκα δελ θαζίζηαηαη, σζηφζν, εθηθηφ λα παξαζρεζεί κηα πιήξεο εηθφλα, 

δεδνκέλνπ φηη, φπσο δηεπθξηλίδεηαη, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν 

παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ κε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ κάιινλ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πιεξφηεηα ηεο Έθζεζεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ηηο 

θαζηζηά ζαθείο, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηνπ θαη εθπιεξψλνληαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ην επίπεδν ηεο ζαθήλεηαο κε βάζε ηα «Δπίπεδα Αμηνιφγεζεο 

Πξνγξακκάησλ» (Τζηάθθηξνο & Παζηαξδήο, 2010). Σεκαληηθή, ηέινο, είλαη θαη ε αλαθνξά 

ζην παξάιιειν ζπκβνπιεπηηθφ έξγν γηα ην ίδην δήηεκα ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Σηήξημεο θαη ε έκκεζε ππφδεημε ησλ ζπληαθηψλ ηεο Έθζεζεο πξνο ην Υ.Π.Π. γηα 

αληηπαξαβνιή ησλ εηζεγήζεψλ ηεο κε ηηο αληίζηνηρεο δηθέο ηνπο. Απφ ηελ αλαθνξά ζηηο 

πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ θαη, παξάιιεια, απφ ηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ αδπλακηψλ 

θαηά ηελ  εθαξκνγή ηνπ πξνθχπηεη πσο απνηειεί δεηνχκελν ε αλαγλψξηζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη ηεθκεξηψλεηαη ζαθψο ε αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο (Κελδένπ 

& Παζηαξδήο, 2010). 
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3. Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο ηεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο 

3.1 Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

Τν ηξίην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ ζθνπφ, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ηε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνηειεί έλα δήηεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε 

θνξά θπξίσο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο  (Bird, 

Hammersley, Gomm & Woods, 1999; Bell, 2007). Ο επηιεγείο ζηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε 

κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη ζην ιεγφκελν ζηνρνθεληξηθφ κνληέιν, πνπ 

αληηιακβάλεηαη ηελ αμηνιφγεζε σο κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

πξνζπάζεηα δηαπίζησζεο ηνπ θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί ή φρη νη ζηφρνη ελφο 

Πξνγξάκκαηνο (Σηπιηαλίδεο & Παζηαξδήο, 2010). Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε εμ αξρήο δηεπθξίληζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ δηεπθνιχλεη ηνπο 

αξκνδίνπο λα μεθαζαξίζνπλ έγθαηξα ηηο αξρηθέο πηζαλέο ακθηβνιίεο θαη αζάθεηεο γηα ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, βνεζά ηνπο αμηνινγεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

σο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εληζρχεη, ηαπηφρξνλα, ηε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (Σηπιηαλίδεο, 2010).  

Δίλαη απαξαίηεην, σζηφζν, λα ηνληζηεί πσο ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη αζθεζεί 

εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή γηα ην φηη απνηειεί κηα γξακκηθή θαη άθακπηε πξνζέγγηζε, κε ηελ 

νπνία δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζην θαηά πφζνλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί έρνπλ επηηεπρζεί θη 

φρη ζην θαηά πφζνλ είλαη ζσζηνί, θαζψο θαη ην φηη αγλνεί κε ζθνπνχκελα ή ηπραία 

απνηειέζκαηα πνπ δελ πξνβιέθζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο. Σε θάζε πεξίπησζε, ην ζηνρνθεληξηθφ 

κνληέιν έρεη θπξηαξρήζεη γηα δεθαεηίεο ζηελ αμηνινγηθή ζθέςε, επεηδή είλαη πξαθηηθφ, 

παξνπζηάδεη ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή ζπλέπεηα θαη, ηαπηφρξνλα, είλαη εχθνιν ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ, θάηη πνπ ην θαζηζηά ηθαλνπνηεηηθή επηινγή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αμηνινγηθή δηαδηθαζία (Σηπιηαλίδεο, 2010).  

3.2 Τερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σε θάζε έξεπλα, πέξαλ ηνπ δεηήκαηνο ηεο κεζφδνπ, ηίζεηαη θαη απηφ ηεο επηινγήο ηεο 

θαηάιιειεο ηερληθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ απφθαζε γηα ην πνην εξγαιείν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, αθνινπζεί ζπλήζσο κηα πξνεγνχκελε απφθαζε γηα ην ηη είδνπο έξεπλα ζα 

επηρεηξεζεί (Cohen, Manion & Morrison, 2008), κνινλφηη θακία πξνζέγγηζε δελ εμαξηάηαη 

απφ θάπνηα κέζνδν ή δελ κπνξεί λα ηελ απνθιείζεη απιψο επεηδή έρεη ηνλ ηίηιν  ηεο 

«πνζνηηθήο» ή ηεο «πνηνηηθήο» έξεπλαο ή νπνηνλδήπνηε άιινλ (Bell, 2007). Σηελ πεξίπησζε 

απηή αθνινπζείηαη κηθηή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηερληθέο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο έξεπλαο ζε εληαίν πιαίζην, κε βάζε ηελ αξρή φηη είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο αιιεινζπκπιεξνχκελσλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο, ειαρηζηνπνηψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο 

(Robson, 2002; Κελδένπ & Παζηαξδήο, 2010). Τα βαζηθά εξγαιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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έξεπλαο είλαη εξσηεκαηνιφγηα γηα γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, παξαηήξεζε ζηα 

ζρνιεία, θαζψο θαη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ επεηξάπε ε 

ηξηγσλνπνίεζε κεζφδσλ θαη δεδνκέλσλ, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ κε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο θαη, παξάιιεια, ηελ αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο (Cohen et al., 2008). 

3.2.1  Δξσηεκαηνιόγηα 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ  πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνηηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

κέζσ ηνπ θαηαξηηζκνχ ηξηψλ αλψλπκσλ δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ κε κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο-βειηηψζεηο αλά ζρνιηθφ έηνο. Τν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα επξέσο 

δηαδεδνκέλν, εχρξεζην θαη αμηφπηζην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νηθνλνκηθφ απφ άπνςε 

ρξφλνπ θαη θφζηνπο, πνπ πξνάγεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ εηιηθξίλεηα ζε ζρέζε κε άιια. 

Ωζηφζν, δε ζηεξείηαη κεηνλεθηεκάησλ, φπσο ε πεξηνξηζκέλε γθάκα πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί 

λα ζπιιέμεη, ε ζρεηηθά κηθξή δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηηο απαληήζεηο, ε βηαζηηθή ζπρλά 

ζπκπιήξσζή ηνπ, ε ελδερφκελε αδπλακία θαηαλφεζεο εξσηήζεσλ απφ άηνκα κε ρακειφ 

επίπεδν αιθαβεηηζκνχ, ην φηη νη απαληήζεηο πνιιέο θνξέο δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά ζε απηφ πνπ νη εξσηψκελνη  ζεσξνχλ σο  ηέηνηα θαη, βέβαηα, ην φηη 

ζπληζηά «εηζβνιή» ζηε δσή ηνπ εξσησκέλνπ (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005; 

Cohen et al., 2008). Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη ιέμεηο ζπρλά είλαη εγγελψο ακθίζεκεο έρεη 

σο απνηέιεζκα λα δίλεηαη απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιά εξσηήκαηα 

πνιιαπιψλ επηινγψλ έλα αθαηέξγαζην ζηαηηζηηθφ κέγεζνο, ιφγσ ηνπ φηη νη εξσηψκελνη 

ελδέρεηαη λα εξκελεχνπλ ηηο ίδηεο ιέμεηο δηαθνξεηηθά. Οπσζδήπνηε, βέβαηα, νη δηαπηζηψζεηο 

απηέο δελ αλαηξνχλ ηελ αδηακθηζβήηεηε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηε δηαηχπσζε κηαο θξίζεο, 

εθφζνλ εμάιινπ ην πξφβιεκα ειαρηζηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο (Javeau, 

1996; Cohen et al., 2008). 

Τα εξσηεκαηνιφγηα ζηελ πεξίπησζε απηή παξαηέζεθαλ ζε παξάξηεκα, επηηξέπνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο, ηεο ζαθήλεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαηχπσζεο ησλ 

εξσηεκάησλ. Απφ ηελ αλάιπζή ηνπο δηαπηζηψζεθε φηη νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ έηζη ψζηε 

δελ ήηαλ εχθνιν λα παξεξκελεπζνχλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδένληαλ μεθάζαξα κε ην πξφβιεκα 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο (Cohen et al., 2008). Ζ θαηάξηηζή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηα 

επίπεδα νξζφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ «Δπηπέδσλ Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ», πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα «δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ» θαη ηηο «αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο», εθφζνλ 

κέζσ ηεο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο εθηηκάηαη πσο νη εξσηψκελνη 

δελ έλησζαλ λα απεηινχληαη ή λα βιάπηνληαη. Τέινο, αληαπνθξίλνληαη ζηα επίπεδα ησλ 

«Βάζηκσλ Πεγψλ Πιεξνθφξεζεο», δεδνκέλνπ φηη, φπσο θαίλεηαη, πξνεηνηκάζηεθαλ 

ιεπηνκεξεηαθά, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ 

(Τζηάθθηξνο & Παζηαξδήο, 2010). 
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3.2.2 Σπλεληεύμεηο  

Ζ ζπλέληεπμε είλαη νπζηαζηηθά έλα είδνο δηαιφγνπ, ε επηηπρία ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην λφεκα ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ. Απνηειεί κάιηζηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα 

πξνζεγγηζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ, παξέρνληαο ζεκαληηθφ βαζκφ επειημίαο ηφζν 

ζηνλ εξσηψληα φζν θαη ζηνλ εξσηψκελν (Μάγνο, 2010). Σηελ πεξίπησζε απηήο ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκαδηθέο θαη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο (δηεπζπληέο, 

ππνδηεπζπληέο θαη δηδάζθνληεο), γνλείο, καζεηέο, ηνλ πξντζηάκελν ησλ Δ.Ο.Σ, ηνλ δηεπζπληή 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (Π.Ο.Δ.Γ.). Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ εκηδνκεκέλνπ 

ηχπνπ, κε ηελ έλλνηα φηη πξνεηνηκάζηεθε έλαο θαηάινγνο εξσηεκάησλ αξθεηά αλνηθηφο, 

ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ 

παξεθβάζεηο απφ πιεπξάο ζπκκεηερφλησλ. Απηφ αθξηβψο απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν 

πιενλέθηεκα ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, εθφζνλ ε επειημία ζηε ρξήζε ηνπο επηηξέπεη 

ηε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ εξσησκέλσλ (Cohen et al., 2008). 

Γεληθφηεξα, κε ηελ ηερληθή απηή απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη παξάιιεια ε εγθπξφηεηα ηνπ κέζνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα ηεο 

δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ. Απφ ηελ άιιε, απνηειεί 

δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη ππνθεηκεληθή, ζηελ νπνία ελππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο 

κεξνιεπηηθφηεηαο, ελψ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ εξσηήζεσλ 

εκπεξηέρεηαη ν θίλδπλνο λα κελ είλαη θνηλφ ην κέηξν κέηξεζεο. Ζ παξνπζία, ηέινο, ηνπ 

καγλεηνθψλνπ νδεγεί πνιιέο θνξέο ηα άηνκα, ηδηαίηεξα ζηηο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, ζην λα 

επηδηψθνπλ λα απαληνχλ κε θνηλσληθψο απνδεθηνχο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο  (Breakwell, 1995; Cohen et al., 2008).  

Σε θάζε πεξίπησζε, ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

Έθζεζεο, επέηξεςε ηθαλνπνηεηηθή ειαζηηθφηεηα ζηελ αθνινπζία ηεο ζπδήηεζεο, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζέηνπλ θαη λα αλαιχνπλ δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα 

κελ είραλ πεξηιεθζεί ζε έλα εθ ησλ πξνηέξσλ δηακνξθσκέλν πιάλν (Cohen et al., 2008). 

Σχκθσλα δε κε ηα Δπίπεδα Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ, αληαπνθξίλεηαη ζηα «Δπίπεδα 

Αθξίβεηαο», πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπξφηεηα θαη  αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο 

θαη αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη κε ηα «Δπίπεδα Οξζφηεηαο», εθφζνλ 

δηαθαίλεηαη απφ ηηο παξερφκελεο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο φηη ε αμηνιφγεζε δηεμήρζε κε 

λφκηκν θαη εζηθά νξζφ ηξφπν (Τζηάθθηξνο & Παζηαξδήο, 2010). 

3.2.3 Παξαηήξεζε  

Μία απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κνξθέο ηξηγσλνπνίεζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ν 

ζπλδπαζκφο ζπλέληεπμεο θαη παξαηήξεζεο. Δλψ ε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα 

κελ παξακείλεη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά λα εηζρσξήζεη ζε εζσηεξηθέο 

πηπρέο ησλ ππφ έξεπλα ππνθεηκέλσλ, ε παξαηήξεζε ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη θαη 
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λα ζπκπιεξψζεη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηηο ζπλεληεχμεηο (Bird et al., 1999; Μάγνο, 

2010). Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζηα ζρνιεία 

αθνινπζήζεθε, σο επηπιένλ ηερληθή ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ε παξαηήξεζε ζηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα εξγαζηήξηα θαη ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλάπαπζεο. 

Σπγθεθξηκέλα, επειέγε ην είδνο ηεο ζεαηήο-κε ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, κηαο δηαδηθαζίαο 

κε παξεκβαηηθήο θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ζε γλψζε ηεο παξνπζίαο ελφο 

εξεπλεηή πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο (Παπαλαζηαζίνπ &  Παπαλαζηαζίνπ, 

2005; Cohen et al., 2008; Κελδένπ, 2010). Πξέπεη, σζηφζν, λα ππνγξακκηζηεί φηη δελ 

παξέρνληαη επαξθή ζηνηρεία γηα ην αθξηβέο είδνο κε ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

πηνζεηήζεθε θαη, ζπλεπψο, δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί κε βεβαηφηεηα αλ, ηειηθά, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή ή ειεχζεξε (δνκεκέλε ή εκηδνκεκέλε) παξαηήξεζε (Cohen 

et al., 2008).  

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, κνινλφηη κέζσ ηεο ηερληθήο απηήο παξέρνληαη ζεκαληηθά δεδνκέλα, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζίζηαηαη εθηθηφ λα απνθαιπθζεί κφλν ην πψο αληηιακβάλνληαη νη 

άλζξσπνη απηφ πνπ ζπκβαίλεη θαη φρη θαη’ αλάγθελ ην ηη ζπκβαίλεη (Bell, 2007). Τν 

κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκά ηεο απνηειεί ε αληίδξαζε ηεο νκάδαο ππφ παξαηήξεζε ζηελ 

παξνπζία ελφο ζηνηρείνπ μέλνπ πξνο απηήλ, φπσο είλαη ν παξαηεξεηήο, θαη ε ζπρλή 

πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηεο κε θπζηνινγηθψλ ή ζπλεζηζκέλσλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο 

πνπ ελδέρεηαη λα επηδξά ζηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα  ηεο έξεπλαο (Cohen et al., 2008). 

Γηα ηελ ππέξβαζε απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ πξνβιήκαηνο, ηδηαίηεξα εληφο ηάμεσο, θαη γηα λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο αζθάιεηαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

παξαηεξεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ 

ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο (Μάγνο, 2010), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, 

σζηφζν, δελ παξέρεηαη θάπνηα έλδεημε ζηελ Έθζεζε.  

3.3 Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Τα εξσηεκαηνιφγηα απεπζχλζεθαλ ζε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ 

θαη καζεηψλ θαη δηεξεχλεζαλ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηελ θιίκαθα Likert ηνλ βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηδαζθαιία ησλ ιεγφκελσλ 

«ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο», δειαδή μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο θιπ., ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

ζεζκνχ θαη ηηο γελλψκελεο πξνζδνθίεο. Με ηε κνξθή εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ δεηήζεθαλ 

ελδερφκελεο εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ Δ.Ο.Σ., ελψ κε θαηεγνξηαθέο θαζψο θαη 

αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ζπλειέγεζαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Αληίζηνηρεο δνκήο, αιιά 

απινχζηεξν θαη ζπληνκφηεξν, ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο καζεηέο, απφ ην νπνίν 

απνπζίαδαλ ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα «ζέκαηα ελδηαθέξνληνο», ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

ζεζκνχ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ απηφλ. Τα ζπιιερζέληα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά γηα λα ππνινγηζηνχλ κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

απφςεσλ ησλ εξσησκέλσλ, ελψ δηελεξγήζεθε κνλφδξνκε αλάιπζε δηαζπνξάο, γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο θαηά ηελ ηξηεηή δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Ζ αλάιπζε ησλ 
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πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ζπλάγεηαη, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα. Σε απηφ ηεο 

δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο, πνπ απνζθνπεί ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα γεληθή εηθφλα γηα ηα 

δεδνκέλα, θαη, αθνινχζσο, ζην αληίζηνηρν ηεο επαγσγηθήο ή επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο, πνπ 

ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ δηαηππψλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα  (Κελδένπ, 2010). 

Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινπζήζεθε ε πάγηα ηαθηηθή ηεο καγλεηνθψλεζεο, 

απνκαγλεηνθψλεζεο θαη αλάιπζεο κε ηε κέζνδν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

(Cohen et al., 2008). Τα δηεξεπλεζέληα δεηήκαηα θηλήζεθαλ γχξσ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο κε απηνχο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξσησκέλσλ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ην θαηά πφζνλ νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη, ηνλ εληνπηζκφ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Ο.Σ., ελψ δεηήζεθαλ επίζεο 

εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ.   

Σε φ, ηη αθνξά, ηέινο, ηελ ηερληθή ηεο παξαηήξεζεο αθνινπζήζεθε ε ζπλήζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο πξαθηηθή, δεδνκέλνπ φηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζε πξψην ζηάδην, 

θαηέγξαθαλ ζπζηεκαηηθά φζα παξαηεξνχζαλ θαη, ελ ζπλερεία, ηα απνθσδηθνπνίεζαλ κε 

ζθνπφ ηελ αλάιπζή ηνπο (Cohen et al., 2008). Δίλαη ζεκαληηθφ, πάλησο, λα παξαηεξεζεί φηη, 

ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλεληεχμεσλ δηελεξγήζεθε κε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ πξσηλνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε παξαηήξεζε δηεμήρζε σο επί ην πιείζηνλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, 

γεγνλφο πνπ, ελδερνκέλσο, επεξέαζε κεξηθψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξηγσλνπνίεζεο 

ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.  

Ωζηφζν, ην φηη γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο έξεπλαο είλαη δπλαηή ε 

επηινγή δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε γεληθέο αξρέο πνπ ηείλνπλ λα 

επαλαιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο, πξνθχπηεη φηη ζε φια ηα ζηάδηα αθνινπζήζεθαλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη γεληθέο επηζηεκνληθέο αξρέο ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο 

(Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005; Cohen et al., 2008).  

3.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγεί ην νξζφ δενληνινγηθφ πιαίζην εληφο 

ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ζηνηρεία, ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη εηζεγήζεηο (Robson, 2002; Cohen et al., 2008). Σηελ Έθζεζε 

πξνζδηνξίδεηαη ξεηψο ε εθ πξννηκίνπ ζεηηθή νπηηθή εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηνλ 

θαηλνηφκν ζεζκφ ηνπ Δ.Ο.Σ., σο παξάγνληαο πνπ επλνεί ηε ζεηηθή ζηάζε πξνο απηφλ, ελψ 

παξάιιεια ηνλίδεηαη ε αδπλακία εμαγσγήο ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα επηηεπρζέληα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ έγηλε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε κε άιια ζρνιεία. 

Γηεπθξηλίδεηαη, κάιηζηα, φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ζρνιεία ηεο 

ππαίζξνπ, γεγνλφο πνπ  θαζηζηά επηζθαιή ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν 

ηεο Κχπξνπ.  
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4. Απνηειέζκαηα ηεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο 

Σην ηέηαξην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε κηθηήο πξνζέγγηζεο, δειαδή κε ηελ παξάζεζε πηλάθσλ 

αθνινπζνχκελσλ απφ επεμεγεκαηηθφ θείκελν γηα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη,  παξάιιεια, κε 

ηελ παξάζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο γηα ηα αληίζηνηρα πνηνηηθά (Μηραειίδνπ 

& Παζηαξδήο, 2010). Απνπζηάδνπλ, σζηφζν, ζηνηρεία απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, 

ηα νπνία ζα δηεπθφιπλαλ ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ή ηηο ζπλεληεχμεηο. Γεληθά, ε δνκή ηνπ θεθαιαίνπ 

δηεπθνιχλεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο. Φξεηάδεηαη φκσο λα ζεκεησζεί πσο, ζε φ, ηη αθνξά ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, παξαηίζεληαη σο επί ην πιείζηνλ απνζπάζκαηα απφ απηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη κφλν ζε κία πεξίπησζε απφ ηα αληίζηνηρα ησλ καζεηψλ. 

Δπίζεο, κεξηθή κφλν είλαη ε ηαχηηζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ πνπ δηεξεπλψληαη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα κε ηα ππνθεθάιαηα, εθφζνλ απνπζηάδνπλ εληειψο αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη 

ζρφιηα γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ.. Τα απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηέινο, 

δίλνπλ κηα θαηαηνπηζηηθή εηθφλα ησλ πνηθίισλ νπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα απφ πιεπξάο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, θαζηζηψληαο ζαθή ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. 

5. Σπκπεξάζκαηα-εηζεγήζεηο ηεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο 

Σην πέκπην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ 

Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ θαη αθνινπζνχλ ηα αληίζηνηρα ηεο Τειηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο κε 

βάζε ηνπο άμνλεο πεξηερνκέλνπ (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζέκαηα, θηινζνθία, ζηφρνη) θαη 

εθαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. (ππνδνκέο, πξαθηηθή εθαξκνγή, θιπ.), ελψ 

αθνινχζσο νη αμηνινγεηέο πξνβαίλνπλ ζε κηα ζεηξά εηζεγήζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Μέζσ 

απηψλ αλαδεηθλχεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε κεξηθή 

απνηπρία ησλ παηδαγσγηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ εηέζεζαλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Οινήκεξνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε 

ζηαδηαθή ππνρψξεζε ησλ ζεηηθψλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ζεζκφ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί φηη ε δηαηππσζείζα άπνςε ησλ αμηνινγεηψλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ Δ.Ο.Σ. ζηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε  ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην, ζηε βειηίσζε 

ηεο επίδνζήο ηνπο, ζηελ απφθηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαζψο θαη ζηε 

κείσζε ησλ θξνληηζηεξίσλ βαζίδεηαη πξσηίζησο ζην αίηεκα αλακφξθσζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ζηελ  θαζηέξσζε  σξψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη ηεο πξσηλήο 

δψλεο θαη, ηέινο, ζηελ επηπιένλ  παξνρή επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή, σζηφζν, θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη σο παλάθεηα ην δήζελ θνηλσληθά 

νπδέηεξν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Αpple, 1986), ελψ εξκελεχεη θάπσο επηθαλεηαθά ηε 

ζπκβνιή ηνπ Δ.Ο.Σ. ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη δε 

ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηελ επίδξαζε άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα 
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ηεο αληζφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ (Φαζνπιήο, 2007), θαη πεξηνξίδεηαη, νπζηαζηηθά, ζε 

κηα ηερλνθξαηηθνχ ηχπνπ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ελφο ζχλζεηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ. 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνθχςαζα ηθαλνπνηεηηθή απνδνρή ηνπ Οινήκεξνπ, θπξίσο απφ ηνπο γνλείο 

θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θξίλεηαη σο αλεπαξθήο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ, ελφζσ δελ ζπλδπάδεηαη, φπσο πξνηείλεηαη, κε ζπλερή θαη κφληκε ελεκέξσζε 

γχξσ απφ ηνλ ζεζκφ θαη δε ζπλνδεχεηαη απφ νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, εηζαγσγή λένπ αλαβαζκηζκέλνπ 

παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη κεζνδηθφηεξε ζηειέρσζή ηνπ. Ζ δηαπίζησζε 

κάιηζηα ηεο ζεηηθήο ππνδνρήο πνπ έηπρε ε εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, φπσο ε 

δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο απφ ηελ Α’ Γεκνηηθνχ, ζπγθξνχεηαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζην δεκφζην 

ζρνιείν, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ νξζφηεηα ησλ αλσηέξσ εηζεγήζεσλ. Γηα ην δήηεκα ηεο 

αχμεζεο ησλ θξνπζκάησλ απεηζαξρίαο, ιφγσ ηεο πνιχσξεο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην 

ζρνιείν, δελ πξνσζείηαη θάπνηα εηζήγεζε, ίζσο γηαηί απηφ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο Έθζεζεο. 

Σεκαληηθφ είλαη, επίζεο, ην φηη πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα θάπνηα ζεκεία ηξηβήο κεηαμχ 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθήο νπηηθήο κεηαμχ Υ.Π.Π. θαη Δπηηξνπήο, 

φπσο ζην ζέκα ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο θαη’ νίθνλ εξγαζίαο, γηα ην νπνίν ε Δπηηξνπή 

παξαδφμσο εθθξάδεηαη ζεηηθά, κνινλφηη, φπσο ξεηψο αλαθέξεηαη, δελ έγηλε νπνηαδήπνηε 

δηεξεχλεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ πνπ λα ζπλεγνξεί ζε απηφ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φπσο ε κε πινπνίεζε έξγσλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, 

γηα ηα νπνία είρε ππάξμεη θάπνηαο κνξθήο δέζκεπζε απφ πιεπξάο Υ.Π.Π., ε Δπηηξνπή 

εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ δηαθάλεηαο, θάηη πνπ, φζν θη αλ είλαη εχινγν, ίζσο λα κελ είλαη 

πάληα εθηθηφ. Έληνλε νηθνλνκηθή δηάζηαζε έρεη επίζεο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζίηηζεο, γηα ην νπνίν νη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο πξνηείλνπλ αζαθψο 

ηελ εθαξκνγή θνηλήο πνιηηηθήο, απνθεχγνληαο λα δηεπθξηλίζνπλ πάλησο αλ ζπληάζζνληαη κε 

ηελ άπνςε φηη ην γεχκα πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ ή λα επηβαξχλεη ηνπο καζεηέο. 

Απνιχησο ξεαιηζηηθέο θξίλνληαη νη εηζεγήζεηο γηα κείσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν, ψζηε λα κελ θνπξάδνληαη, θαζψο θαη ε ελαιιαγή δηεπζπληή θαη 

ππνδηεπζπληή ζην πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ην 

Οινήκεξν λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά σο εληαίν ζρνιείν. 

Δληχπσζε πξνθαιεί, σζηφζν, ε αηεθκεξίσηε –θαη κάιινλ απζαίξεηε– άπνςε πσο ε 

δηδαζθαιία ζην Δ.Ο.Σ. απφ λενδηφξηζηνπο θαη κε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο εγθπκνλεί εθ 

πξννηκίνπ θηλδχλνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Πέηξνπ, 

Κνπηνχδεο & Μηραειίδνπ, 2008). Θεηηθή, απφ ηελ άιιε, ζεσξείηαη ε πξφηαζε γηα 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δηδαζθφλησλ ζηα «ζέκαηα 

ελδηαθέξνληνο», θάηη πνπ πξνυπνζέηεη πξνθαλψο ηελ αλάινγε πνιηηηθή βνχιεζε. Ζ 

εηζήγεζε επίζεο γηα ηαθηηθή επηθνηλσλία ππφ ηε κνξθή ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ππεπζχλσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ είλαη γεγνλφο φηη κπνξεί πξάγκαηη λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

θάπνησλ δεηεκάησλ, αξθεί λα κελ εθθπιηζηεί ζε γξαθεηνθξαηηθνχ ή αθαδεκατθνχ ηχπνπ 

πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απαηηνχλ απιά γελλαία 
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ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πνιηηεία. Ζ γεληθή ζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηαδεηθλχεη ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Ο.Σ. ζηηο θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ θαη νδεγεί ζην ζεσξεηηθά 

ζσζηφ ζπκπέξαζκα πσο είλαη αλαγθαία ε ιεηηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ ηχπσλ ζρνιείνπ 

αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ πξφηαζε απηή, 

σζηφζν, δε θαίλεηαη λα ζπλππνινγίδεη ηηο ππάξρνπζεο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ηνπ ελφο θαη κφλν κνληέινπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ γηα φιε ηελ Κχπξν θαη, 

ελδερνκέλσο, λα θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθή ζηηο φρη ηδηαίηεξα επνίσλεο ζπλζήθεο ηεο 

παξνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.    

6. Σπλνιηθόο ζρνιηαζκόο ηεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο  

Απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο Έθζεζεο δηαπηζηψζεθε πσο θαηά ηε ζχληαμή ηεο έγηλαλ 

ζεβαζηέο νη βαζηθέο αξρέο ζχληαμεο αλάινγσλ θεηκέλσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή, 

ηε ζπλνπηηθφηεηα, ηε ζπλέπεηα ζθνπνχ, κεζνδνινγίαο θαη απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ηελ 

εζηθή δενληνινγία (Robson, 2002;  Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004). Τν θείκελν έρεη 

γξαθεί ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα, ε νπνία δελ επηδέρεηαη, πιελ ειάρηζησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, ακθηζβήηεζε ή παξεξκελεία, ελψ, παξάιιεια, ην 

επηζηεκνληθφ χθνο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πείζνπλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο Έθζεζεο 

θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο (Μηραειίδνπ & Παζηαξδήο, 2010). 

Σπκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηα «Δπίπεδα Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ» (Τζηάθθηξνο & 

Παζηαξδήο, 2010), ε Έθζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεξφηεηα ζηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

παξάζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνχ ππφ αμηνιφγεζε Δ.Ο.Σ., εθφζνλ 

πεξηγξάθεη μεθάζαξα ηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ κέζσ ηεο αλαθνξάο ζην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ζηα επηρεηξήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ 

Κχπξν θαη, ηέινο, κέζσ ηεο ζαθνχο  πεξηγξαθήο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηελ 

ηξηεηία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ.  

Βεβαίσο, ζα ήηαλ δπλαηφ λα έρνπλ απνθεπρζεί παξαιείςεηο θαη αζάθεηεο ζε θάπνηα 

επηκέξνπο ζεκεία, ηα νπνία έρνπλ ήδε εληνπηζηεί. Θα κπνξνχζε, επηπιένλ, λα έρεη 

δηεξεπλεζεί ην επίπεδν παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ κε κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ζπλαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε ηνπ δεηήκαηνο 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ απφ απηνχο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, ζα έπξεπε λα 

γίλεη πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ ζπλεληεχμεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη, αληίζηνηρα, δηεμαγσγή 

ηεο παξαηήξεζεο ζε ηζνκεξέο πνζνζηφ θαηά ην πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην, ελψ ζα 

ρξεηαδφηαλ πηζηφηεξε ηαχηηζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ησλ εξσηεκάησλ κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ηειηθά παξαηέζεθαλ. Οπσζδήπνηε, ζα ήηαλ αλαγθαία ε παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηψλ θαη θάπνησλ έζησ δεδνκέλσλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαηήξεζεο. Σε φ, ηη αθνξά δε ηα ζπκπεξάζκαηα, ζα αλακελφηαλ πην ηεθκεξησκέλε 

ππνζηήξημε ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ αλακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ελδερνκέλσο κέζσ ηεο  βαζχηεξεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο θαηά ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάπνηα νπζηαζηηθφηεξε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ Δ.Ο.Σ. 

ζηηο καζεηηθέο επηδφζεηο. Γεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο αιιά φρη ακειεηέεο είλαη, ηέινο, θάπνηεο 
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αβιεςίεο πνπ επηδξνχλ κάιινλ αξλεηηθά ζηε ζπλνιηθά θαιή εκθάληζε ηεο Έθζεζεο. 

Πξφθεηηαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα κηα εκηηειή θξάζε ζηε ζειίδα 52, γηα ηελ εθ παξαδξνκήο  

ρξήζε ηεο ιέμεο «εθπαηδεπηηθψλ» αληί ηεο νξζήο «γνλέσλ» ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηε ζειίδα 29, γηα ηελ εμεγήζηκε βέβαηα αιιά πεξηηηή ρξήζε ηχπσλ ηεο 

θππξηαθήο δηαιέθηνπ ζε ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ ζηε ζειίδα 62, θαζψο θαη γηα ηελ άλεπ 

ιφγνπ ελαιιαγή ηνπ δεχηεξνπ εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ ζηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα.  

7. Σπκπεξάζκαηα 

Καη’ αξράο, ρξεηάδεηαη λα ππνγξακκηζηεί φηη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη πνιηηηθή 

δηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη νη εηζεγήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ηξνθνδνηνχλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα (Preskill & Eft, 2005),  φπσο είλαη αθξηβψο ε  ζπλέρηζε, 

επέθηαζε, αλαδηακφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο ή ε εηζαγσγή λέσλ, κέζσ ηεο ζαθνχο ηεθκεξίσζεο ηεο απνδνρήο ή 

απφξξηςεο ηνπο (Guba & Lincoln, 1981; Γεκεηξφπνπινο, 1999). Απφ ηελ άιιε, αλ θαη δελ 

πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε πεξηνξηζκέλε κάιινλ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ εηζεγήζεσλ 

ησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο παγθνζκίσο (Γεκεηξφπνπινο, 2007), είλαη γεγνλφο φηη ε κνξθή, 

ην πεξηερφκελν αιιά θαη ν ηξφπνο δεκνζηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, κπνξνχλ λα έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Μηραειίδνπ, & Παζηαξδήο, 2010).  

Σε θάζε πεξίπησζε, ζηελ παξνχζα κειέηε δηαπηζηψλεηαη φηη κε ηελ ππφ εμέηαζε Έθζεζε 

Αμηνιφγεζεο επεηεχρζε επαξθψο ν ζηφρνο ηεο δηάρπζεο, δειαδή ε θνηλνπνίεζε 

απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

εηζεγήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Μέζσ δε ηεο δηεξεχλεζεο απφ πιεπξάο 

αμηνινγεηψλ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνχ θαηά 

πφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαηέζηε ζε γεληθέο γξακκέο δπλαηή 

ε ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνηφκνπ απηνχ ζεζκνχ γηα ηελ θππξηαθή 

εθπαίδεπζε θαη, θαη’ επέθηαζε, γηα ηελ θππξηαθή θνηλσλία.  
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