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Abstract: This research has been conducted in the field of secondary teachers’ evaluation 

process that is implemented in Greece and Cyprus during the first 20 years of the 21
st
 century. 

Except from a references’ review frame upon the existing evaluation system of Greece and 

Cyprus, our methodology consists of a qualitative research that has been undertaken for 

secondary teachers of Cyprus. In the vein of necessity for innovative elements that derive 

from private sector field, which might play a vital part for teachers’ evaluation process, 

emphasis has been placed on measuring self-efficacy objective mode, in respect of excellence 

towards quality of education and student-centered classrooms. Conclusions have been reached 

through data analysis. The importance of this study could be revealed by findings that 

highlight ways for measuring the performance of teachers in terms of their individual and 

continuous contribution as per enhancing further their educational part.  

Keywords:Evaluation, education, assessment, self-efficacy, objective, student-centered, 

excellence, quality, entrepreneurship. 

Πεξίιεςε: ηελ παξνύζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Διιάδαο θαη Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο Κύπξνπ ζηελ πξώηε 20εηία ηνπ 21
νπ

 αηώλα. Η κεζνδνινγία πεξηιακβάλεηεθηόο 

από ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε εθπαηδεπηηθνύο 

ηεο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Κύπξνπ. Μπξνζηά ζηελ αλάγθε γηα εκβόιηκα θαηλνηόκα 

ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ ελδέρεηαη λα πξνζδώζνπλ λέα πλνή ζην 

ππάξρνλ ζύζηεκα αμηνιόγεζεο, εζηηάζακε ζηελ εμέηαζε ηεο κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο κε άμνλα ηε ζηνρνζεζία θαη αμίεο ηεο αξηζηείαο ζηελ πνηόηεηα 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ. Γεκηνπξγήζακε ινηπόλ, έλα πιέγκα δεηθηώλ θαη 

αθνύ επεμεξγαζηήθακε ηα δεδνκέλα παξαζέηνπκε κεξηθά από ηα επξήκαηα:  ηόζν ζηελ 
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Διιάδα (βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε κόλν), όζν θαη ζηελ Κύπξν (βηβιηνγξαθηθή θαη πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε), αλαδεηθλύεηαηθαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζηε βέιηηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζή ηνπ σο ελεξγνύ κέινπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Δπηπξνζζέησο, επεηδή ειιείπνπλ δπλαηόηεηεο 

κέηξεζεο ηεο απόδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ζε επίπεδν 

αηνκηθήο, ζπλερνύο θαη ζπληξέρνπζαο ζπκβνιήο ζην δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθόέξγν, 

δηαθαίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλάο καο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Aμηνιόγεζε, Απόδνζε, Απνηειεζκαηηθόηεηα, ηνρνζεζία, 

Μαζεηνθεληξηζκόο, Αξηζηεία, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα. 

1. Δηζαγσγή 

ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Διιάδαο 

θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο Κύπξνπ θαηά ηελ πξώηε 20εηία ηνπ 21
νπ

 αηώλα δελ αληρλεύνληαη 

ζηνηρεία κέηξεζεο ηεο απόδνζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη απόξξνηα ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αμηνινγνύκελνπ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Διιείπνπλ θξηηήξηα κε 

κεραληζκνύο κέηξεζεο ηεο απόδνζεο πξνο ην δηδαθηηθό-παηδαγσγηθό έξγν ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνύ, ηε ζπλερή ζπκβνιή ηνπ σο κνλάδα ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηελ αηνκηθή θαη ζπληξέρνπζα ζπκβνιή, όπσο απηή ζα κπνξνύζε λα 

επζπγξακκηζηεί κε εηδηθνύο ζηόρνπο ηνπ αμηνινγνύκελνπ. 

Έπεηηα από βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ζηελ Διιάδα θαη 

βηβιηνγξαθηθή θαη πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιαηζίνπ αμηνιόγεζεο ηεο Κύπξνπ, ππάξρεη ε 

αίζζεζε όηη πξνθύπηεη αλάγθε γηα ζηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία. Έρνληαο θαηά λνπ πηπρέο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα, πνπ ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθέο, έγηλε πξνπάζεηα αμηνπνίεζήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, θύξηα παξάκεηξνο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε εμέηαζε ηεο κέηξεζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε βάζε ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ησλ αμηώλ ηεο αξηζηείαο ζηελ 

πνηόηεηα εθπαίδεπζεο θαη ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ. Αθνύ έγηλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πνηνηηθήο έξεπλαο, αθνινύζεζε ε θαηεγνξηνπνίεζε ζε δείθηεο θαη ε παξάζεζε επξεκάησλ.  

2. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

2.1. Αδύλαηα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα θαη 

Κύπξν 

ε κηα πξνζπάζεηα γηα πεδία ηεο αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηεο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν, ζηα νπνία ζα 

κπνξνύζε ε έξεπλα λα ζπκβάιεη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

πξόζθνξν έδαθνο ζε ό,ηη αθνξά θπξίσο ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε. Σν ζύζηεκα αηνκηθήο 

αμηνιόγεζεο, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ αθηεξώλεηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 
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θάζε εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξέρεη δπλαηόηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κπνξεί λα αμηνινγείηαη ν 

βαζκόο ηεο άξηηαο εθπαίδεπζεο, ηεο πιεξόηεηαο γλώζεσλ ή λα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο ππόζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. ηελ Κύπξν ν 

επηζεσξεηήο επηζθέπηεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηελ ηάμε κε ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε 

δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζε δύν θνξέο ηε ζρνιηθή ρξνληά (δύν 45αιεπηα), θαηά ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθόο ηπγράλεη αμηνιόγεζεο. Δπηπιένλ,  ηόζν ζε Διιάδα, όζν θαη ζε Κύπξν, δελ 

δίλεηαη ε επθαηξία λα αμηνινγεζνύλ ζηελ πξάμε ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ ξόινπ πνπ επηηειεί 

έλαο εθπαηδεπηηθόο, όπσο δεμηόηεηεο παηδαγσγηθώλ πηπρώλ ή ηθαλόηεηεο πνπ θαζηζηνύλ ηνλ 

ξόιν ηνπ απνηειεζκαηηθό ή κε ζηελ πνηνηηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Θα κπνξνύζε θαλείο 

λα πεη όηη ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πξαθηηθά απέρεη από κηα αμηνινγηθή ζπλνιηθή ζεώξεζε 

ηνπ αηνκηθνύ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 

ηελ Κύπξν ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη είλαη πην αηζζεηό, θαζώο ν αμηνινγηθόο ξόινο ηνπ 

δηεπζπληή πεξηνξίδεηαη ζε πιαίζην δηαβνύιεπζεο κε ηνλ επηζεσξεηή, ελώ ζηελ Διιάδα 

ηδηαίηεξν ξόιν έρεη ε εζσηεξηθή αμηνιόγεζε από ηνλ Γηεπζπληή σο πξνο ην δηνηθεηηθό έξγν. 

Κεληξηθόο άμνλαο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ηεο Κύπξνπ είλαη ν ζεζκόο ηνπ Δπηζεσξεηή, 

πνπ ζηελ Διιάδα έρεη θαηαξγεζεί κε ηνλ λόκν 1304/82, θαζώο δηεμάγεηαη αμηνιόγεζε γηα ην 

εθπαηδεπηηθό - παηδαγσγηθό έξγν από ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν. Γηαδηθαζηηθά παξαηεξνύκε όηη 

εληνπίδνληαη πεξηνξηζκνί θαη πξνθύπηεη ε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε πξόζζεησλ εξγαιείσλ 

αμηνιόγεζεο. Η αμηνιόγεζε πεξηνξίδεηαη ζην ηί γίλεηαη ζηελ ηάμε θαη ζηα πξνζόληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ (επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε), κέζα από ην κάζεκα πνπ αμηνινγείηαη. Δπηπιένλ, 

θάπνηεο παξάκεηξνη αμηνιόγεζεο ηνπ παηδαγσγηθνύ-δηδαθηηθνύ έξγνπ ελαπόθεηληαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε αμηνινγεηή, δηόηη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί 

κέηξεζήο ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε, αληρλεύνληαη ζηνηρεία αμηνιόγεζεο θπξίσο ηειηθήο κνξθήο, θαζόηη 

«έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηεξαξρηθή παξαηήξεζε, ηελ πνζνηηθή κέηξεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα βάζεη ηεο επίηεπμεο πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ, όπνπ ν αμηνινγνύκελνο 

δελ ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηελ αμηνιόγεζή ηνπ παξόιν πνπ ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ 

απνξξένπλ από ηελ αμηνιόγεζή ηνπ ηνλ αθνξνύλ άκεζα: κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή 

αλαβάζκηζε, ιήςε κέηξσλ γηα αιιαγή ησλ παξερόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

θιπ.» 

(Παζηαξδήο, 1996. ην: Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013). 

ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο Διιάδαο θαη Κύπξνπ δελ δηαδξακαηίδεη θύξην ξόιν ν 

αμηνινγνύκελνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ όιε δηαδηθαζία, ελώ απνπζηάδνπλ: α) ε 

κέηξεζε ηνπ βαζκνύ απνηίκεζεο ησλ πξνζπαζεηώλ, ελεξγεηώλ, δξάζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, β) ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη 

ζθνπώλ. Γελ εληνπίδνληαη θξηηήξηα δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ δείθηεο κέηξεζεο ηεο απόδνζεο σο πξνο ην δηδαθηηθό-παηδαγσγηθό έξγν ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαη ηε ζπλερή ζπκβνιή ηνπ σο κνλάδα ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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Έρνληαο ππόςε όηη ην ζρνιείν (Gunter&Fitzgerald, 2013: 213) κεηακνξθώλεηαη ζε κία 

επηρείξεζε όπνπ πειάηεο είλαη νη γνλείο-θαηαλαισηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη 

επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο εθηειώληαο ην ξόιν ηνπ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ε πηνζέηεζε πηπρώλ αμηνιόγεζεο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα ζα κπνξνύζε λα απνδεηρζεί αξθεηά απνηειεζκαηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζθνπνύ ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο. 

2.2. Πηπρέο ηδησηηθνύ ηνκέα ζηε βάζε κνληέισλ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο 

Μνληέια επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο έρνπλ πειαηνθεληξηθό ραξαθηήξα ππεξεηώληαο ηελ 

αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα πξντόλησλ θαη/ή παξνρήο ππεξεζηώλ θαη «ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

αμηνινγήζνπλ θαηά πόζν νη βαζηθέο αμίεο θαη έλλνηεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζε έλαλ 

νξγαληζκό» (Conti, 2007: 112-128). Σέηνηνπ ηύπνπ κνληέια κπνξνύλ λα θξίλνπλ ηνλ βαζκό 

ζηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί επηδησθόκελνη ζηόρνη δηα κέζνπ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο, πνπ 

πξαγκαηώλνληαη ζην πιαίζην ηεο ελαξκόληζεο κε ηηο γεληθέο αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ/ηεο 

εηαηξείαο. To πξώην κνληέιν επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο, ην MalcolmBaldridgeQualityAward 

(Η.Π.Α., έηνο: 1987) ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηεπζπληηθή αξηζηεία ηνπ 

MalcolmBaldridge (Mannetal., 2010. ην: Κόθθηλνο, 2016) θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο.  

Η επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία είρε ζεζκνζεηεζεί κε ηελ «εθαξκνγή ηνπ Μνληέινπ 

Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο ηνπ Δπξσπατθνύ Ιδξύκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο 

(EuropeanFoundationofQualityManagement - EFQM) ην 1991, ζαλ έλα πιαίζην 

αλαγλώξηζεο ηεο νξγαλσζηαθήο αξηζηείαο ησλ επξσπατθώλ εηαηξεηώλ» (Ρσζζίδεο, ρ.ρ.) θαη 

απαξηίδεηαη από ηξία επίπεδα (Κέθεο, 2005. ην: Ρσζζίδεο, ρ.ρ.): α) Γέζκεπζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, β) Αλαγλώξηζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, γ) Δπξσπατθό 

βξαβείν πνηόηεηαο.  

Μία από ηηο εύινγεο βαζηθέο αμίεο θάζε ηδησηηθήο εηαηξείαο ή επηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηνπ 

απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ θαη γηα ζθνπνύο ζπλερνύο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πειάηεο, είλαη ε αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εθηθηό ην όξακα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο, είλαη απαξαίηεηε ε ελαξκόληζε κε ηηο αξρέο 

Γηνίθεζεο ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ). Η ΓΟΠ ζπλίζηαηαη ζε «δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο  ελόο νξγαληζκνύ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο βειηίσζεο» (Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

ρ.ρ.), κε ζεκαληηθή ζπληζηακέλε ηε «δέζκεπζε ζηελ πνηόηεηα». Πξόθεηηαη, ινηπόλ, γηα κηα 

πειαηνθεληξηθή δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε, ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. Καηά ηνλ Nwankwo (Nwankwo, 1995: 5-15) ν βαζκόο ηνπ 

πειαηνθεληξηζκνύ ελόο νξγαληζκνύ εληνπίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: α) ηνλ νξηζκό, πνπ 

νξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, β) ηελ επαηζζεζία, πνπ πξνζδηνξίδεη θαη πξνιακβάλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ, γ) ηε κέηξεζε, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επίδνζε ηνπ νξγαληζκνύ σο 
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απόξξνηα ηνπ πειαηνθεληξηζκνύ, δ) ηελ εθαξκνγή, κέζσ ηεο νπνίαο πινπνηνύληαη 

πειαηνθεληξηθέο ζηξαηεγηθέο. Δπνκέλσο, ν πειαηνθεληξηζκόο γηα ηνπο πιείζηνπο 

νξγαληζκνύο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο κε γλώκνλα ηελ αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα. Με ηελ αξηζηεία 

ζηελ πνηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εμππεξέηεζεο θάζε ελέξγεηα πνπ γίλεηαη, ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθόλησλ ησλ ππαιιήισλ, θαζνδεγείηαη κε θέληξν ηνλ πειάηε κέζσ ηεο νπνίαο: 

• Δπηδηώθεηαη ε ηειεηόηεηα 

• Δθαξκόδνληαη νη θαιύηεξεο δηαζέζηκεο πξαθηηθέο 

• Γίλεηαη αηζζεηό όηη είλαη πξόθιεζε γηα βειηίσζε κέζσ θαηλνηνκίαο, ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο, ώζηε λα παξέρεηαη ην θαιύηεξν γηα ηνπο πειάηεο.  

Δλ όςεη ησλ πην πάλσ, πειαηνθεληξηζκόο θαη αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα νθείινπλ λα είλαη 

ζπλνδνηπόξνη ζε έλαλ νξγαληζκό ή κία κνλάδα κε απώηεξν ζθνπό ηα θαιύηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα επίδνζεο.  

2.3. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πηπρώλ αμηνιόγεζεο ηδησηηθνύ ηνκέα 

2.3.1. ηνρνθεληξηθό κνληέιν αμηνιόγεζεο  

Έλα επηρεηξεζηαθό κνληέιν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη ιεηηνπξγηθό εληόο ελόο 

πιαηζίνπ αμηνιόγεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξόπνπο κέηξεζεο ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πνπ έρεη σο θύξηα βάζε ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ 

(managementbyobjectives). 

Γύν βαζηθέο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ θαη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ είλαη νη εμήο: 

- Όζο πιο ξεκάθαπα ανηιλαμβάνεηαι κανείρ ηο ηί ακπιβώρ ππέπει να κάνει, ηόζο 

πεπιζζόηεπερ πιθανόηηηερ έσει να ηο εκηελέζει ζυζηά 

- Η ππόοδορ μποπεί να μεηπηθεί μόνο όηαν ζςγκπίνεηαι ηο αποηέλεζμα πος έσει 

επιηεςσθεί με αςηό πος ππέπει να επιηεςσθεί (Ξεξνηύξε-Κνπθίδνπ, 2001: 184). 

Αλαινγηδόκελνη όηη κνληέιν ηέηνηνπ ηύπνπ είζηζηαη λα ζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο 

ζέζπηζεο αηνκηθώλ ζηόρσλ, πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο γεληθόηεξνπο ζηόρνπο ελόο 

νξγαληζκνύ, ζα πξέπεη θαλείο λα αλαινγηζηεί απηνύο ηνπο ζηόρνπο. Γεληθόηεξα, πνηα είλαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηόρσλ ελόο νξγαληζκνύ πνπ ζπκπίπηνπλ κε απηά (ηα 

ραξαθηεξηζηηθά) κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο; Πνηνο θίλδπλνο ειινρεύεη ζε πεξίπησζε κε 

πεξάησζεο απηώλ ησλ ζηόρσλ; 

 Γενικά, οι ζηόσοι ηυν οπγανώζευν, άπα και ηυν εκπαιδεςηικών μονάδυν, είναι: 

α) η ελαζηικόηηηα. Είναι η ζςνεσήρ πποζαπμογή ηος εκπαιδεςηικού οπγανιζμού ζηιρ 

αλλαγέρ ηος πεπιβάλλονηορ. 
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β) η παπαγυγικόηηηα, δηλαδή η ικανοποιηηική ζσέζη μεηαξύ εκποών (αποηελεζμάηυν) 

– ειζποών (ςλικών και άςλυν πόπυν). 

γ) η ικανοποίηζη ηυν αναγκών ηυν ανθπώπυν, οι οποίερ αναθέπονηαι ζηην 

ικανοποίηζη ηυν αναγκών ηος κοινυνικού πεπιβάλλονηορ μέζυ ηηρ παποσήρ ςτηλήρ 

ποιόηηηαρ εκπαιδεςηικών ςπηπεζιών. 

Σε πεπίπηυζη πος ο οπγανιζμόρ αδςναηεί να εκπληπώζει ηοςρ ζηόσοςρ αςηούρ 

διακινδςνεύει ηη μελλονηική ηος βιυζιμόηηηα(Μπξίληα, 2008: 73). 

2.3.2. Γηάζηαζε αμηνιόγεζεο κε «πειαηνθεληξηθό» ραξαθηήξα 

Έρεη πξναλαθεξζεί όηη νη ζηόρνη κνληέισλ επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο ζηεξηδόκελνη ζηελ 

παξαγσγηθόηεηα είλαη «πειαηνθεληξηθνί». Έρεη, επίζεο, ζεκεησζεί όηη εάλ ζεσξεζεί όηη ην 

ζρνιείν απνηειεί έλα είδνο επηρείξεζεο, «πειάηεο» ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε είλαη νη καζεηέο 

θαη νη γνλείο.Έηζη, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζηε βάζε ηνπ εμνξζνινγηζκνύ, ηνπ 

αληαγσληζκνύ, ηεο απηνδπλακίαο θαη ν καζεηήο θαζνδεγείηαη σο κνξθσκέλν άηνκν από 

ηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο (Lynch, 2014: 1-11).   

Τπό απηό ην πξίζκα, «πειάηεο» καο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νη «καζεηέο». Δπνκέλσο, νη 

ζηόρνη γηα λα ππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλάο καο από «πειαηνθεληξηθνί» 

κεηαιιάζζνληαη ζε «καζεηνθεληξηθνί». Γίλεηαη, δειαδή, ιόγνο γηα πξνζέγγηζε 

καζεηνθεληξηθήο αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ ηεο ΜΓΔ.  

Σί ελλννύκε όηαλ ιέκε «καζεηνθεληξηθή αμηνιόγεζε»;  

Η μαθηηοκενηπική αξιολόγηζη, ζε ανηίθεζη με ηην εξοςζιοκπαηική, έσει δημοκπαηική-

αποκενηπυηική καηεύθςνζη. Οπγανώνεηαι και ππαγμαηοποιείηαι από ηο εκπαιδεςηικό 

κένηπο εξοςζίαρ ζε ζςνεπγαζία με ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ εκπαιδεςηικούρ Κςπίαπσορ ζηόσορ 

είναι ππυηίζηυρ ο ίδιορ ο μαθηηήρ, μέζυ ηος εκπαιδεςηικού, ηος οποίος η αξιολόγηζη 

έσει υρ μοναδικό και αποκλειζηικό ζηόσο ηη βεληίυζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ, διδακηικήρ 

και παιδαγυγικήρ επάπκειαρ και εηοιμόηηηάρ ηος (Γεσξγνγηάλλεο, 2016: 26). 

Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Διιάδαο θαη Κύπξνπ ζηελ πξώηε 20εηία ηνπ 21 αηώλα, 

πξαθηηθά, έρεη ζηνηρεία θπξίσο ζπγθεληξσηηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο ν 

καζεηνθεληξηζκόο, σο πξνζηηζέκελε αμία,  καο παξαπέκπεη ζε απνθεληξσηηθή θαη όρη 

εμνπζηνθεληξηθή πηπρή αμηνιόγεζεο. Δπεηδή ελέρεη θαη ην δεκνθξαηηθό ζηνηρείν, ζα 

κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ζηελ έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.  

Η εξοςζιοκενηπική αξιολόγηζη δεν αποζκοπεί ζηο να βοηθήζει ηοςρ εκπαιδεςηικούρ 

ζηην άζκηζη ηυν καθηκόνηυν ηοςρ και δεν εξςπηπεηεί ηο μαθηηοκενηπιζμό (…). Σηην 

πεπίπηυζη εθαπμογήρ ηηρ μαθηηοκενηπικήρ αξιολόγηζηρ, πος έσει δημοκπαηική-

αποκενηπυηική καηεύθςνζη, κςπίαπσο όθελορ έσει ο μαθηηήρ, γιαηί από ηη ζηιγμή πος 

βεληιώνεηαι η επάπκεια και η εηοιμόηηηα ηος εκπαιδεςηικού βεληιώνονηαι και οι 
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επιδόζειρ ηος μαθηηή ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία. Από αςηού ηος ηύπος ηην 

αξιολόγηζη υθελείηαι επίζηρ ο ίδιορ εκπαιδεςηικόρ, γιαηί διεςκολύνεηαι ζηην άζκηζη 

ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηυν εκπαιδεςηικών ηος 

διαδικαζιών (Γεσξγνγηάλλεο, 2016: 26-27). 

3. θνπόο ηεο έξεπλαο 

Έγηλε πξνζπάζεηα εμέηαζεο ζηνηρείσλ πνπ απαληνύλ ζε δπλαηά ζηνηρεία κνληέινπ 

επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί, αθελόο κελ ν βαζκόο ζηνλ νπνίν 

ππάξρεη δπλαηόηεηα ελζσκάησζήο ηνπο ζην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, αθεηέξνπ δε (ν βαζκόο) ζηνλ νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε παξάκεηξν ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, θξίζεθε απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε πηπρώλ ζηνρνθεληξηθνύ κνληέινπ 

αμηνιόγεζεο κε πειαηνθεληξηθό ραξαθηήξα θαη γλώκνλα ηελ αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα. 

4. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη: 

1. Πνηα ηα αδύλαηα ζηνηρεία ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Διιάδαο θαη Κύπξνπ 

ζε ό,ηη αθνξά ηνλ γεληθόηεξν ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ; 

2. Πνηεο πηπρέο κνληέισλ επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο ζεσξνύκε δπλαηέο; 

3. Πώο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ δπλαηέο πηπρέο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο ζηελ 

αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ Διιάδαο θαη Κύπξνπ; 

5. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πηπρώλ αμηνιόγεζεο ηδησηηθνύ ηνκέα 

5.1. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο θξίζεθε απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί εξγαιείν 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ππό κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

θιήζεθαλ, κεηαμύ άιισλ, ζε πξώηε ζεκαηηθή ελόηεηα λα αλαθέξνπλ ζηόρνπο πνπ είραλ 

ζέζεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε επόκελε, λα αλαιύζνπλ ηε ζέζε: «Αμηνινγείζηε 

κε παξαδείγκαηα ηνλ βαζκό εθαξκνγήο από ηελ πιεπξά ζαο ησλ αμηώλ ηεο εθπαίδεπζεο: 

αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα, καζεηνθεληξηζκόο». Η ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ έξεπλα 

ήηαλ εζεινληηθή. Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν δόζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνύ πξώηα 

ζηάιζεθε ζρεηηθό αίηεκα κε ην εξεπλεηηθό εξγαιείν ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη 

Αμηνιόγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο Κύπξνπ, ην 

νπνίν εγθξίζεθε. Παξαρσξήζεθε άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ηόζν από ηε Γηεύζπλζε 

Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, όζν θαη ηε Γηεύζπλζε Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
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Δθπαίδεπζεο. Η άδεηα εμαζθαιίζηεθε ρσξίο θακία παξαηήξεζε ζε ό,ηη αθνξά ηνλ ζθνπό ηεο 

έξεπλαο, ηε ρξεζηκόηεηα-αλαγθαηόηεηα, ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηε 

δεηγκαηνιεςία, ην εξεπλεηηθό εξγαιείν απηό θαζαπηό, ηε ρξνληθή πεξίνδν έξεπλαο, ηνλ 

αλακελόκελν ρξόλν απνηειεζκάησλ θαη ζέκαηα εζηθήο θαη εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο. 

5.2. Γείγκα 

Σνλ πιεζπζκό ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 35 εθπαηδεπηηθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ ηεο Μέζεο 

Γεληθήο Δθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 ζε πέληε ζρνιηθέο 

κνλάδεο ησλ επαξρηώλ Πάθνπ θαη Λεκεζνύ ηεο Κύπξνπ. 

5.3. Σξόπνο αλάιπζεο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Υάξηλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο έγηλε αξρηθά ε θαηεγνξηνπνίεζε ζε 

δείθηεο κε βάζε ηελ θνηλή ζπληζηακέλε ζηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ζπλνιηθό αξηζκό 

ζπκκεηερόλησλ. Αθνινύζεζε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν θαη 

θαηαγξάθεθαλ ελδεηθηηθέο θξάζεηο ζε αληηζηνηρία πξνο ηνπο δείθηεο δειώζεσλ. Παξάιιεια, 

έγηλε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ αλαδεηθλύεηαη ε πνζνζηηαία κνξθή ηεο 

βαξύηεηαο ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε παξνλνκαζηή ηνπο 

δείθηεο ησλ δειώζεσλ.  

6. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο  

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ (βι. Γηάγξακκα 1. θαη 2.) παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό ησλ 

ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ην θέληξν βάξνπο ζηηο θιείδεο δεηθηώλ ησλ 

δειώζεώλ ηνπο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε ζεκαηηθή ελόηεηα εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ κε βάζε 

ηελ αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα θαη ηνλ καζεηνθεληξηζκό.  

6.1. Αλάιπζε δεηθηώλ δεδνκέλσλ: Αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλάιπζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάδεημε ησλ δεδνκέλσλ, κε 

δηαρσξηζκό ζε ππνθαηεγνξίεο, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δλδεηθηηθέο θξάζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ ηίζεληαη εληόο εηζαγσγηθώλ.  

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ δείθηε ηεο «αξηζηείαο ζηελ πνηόηεηα» έρνπλ σο αθνινύζσο:  

- Γηαθνξνπνίεζε 

- Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

- Κξηηηθή ζθέςε 

- Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
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- Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

- Πεηζαξρία 

- Δπάξθεηα 

- Δπηβξάβεπζε 

- πλεξγαζία 

- Αλαιπηηθό πξόγξακκα 

- Γλώζε-επάξθεηα 

- Βειηίσζε 

 

Γηάγξακκα 1. Οη Απαληήζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηε Θεκαηηθή ελόηεηα πνηνηηθνύ εξεπλεηηθνύ 

εξγαιείνπ. Αμία: Αξηζηεία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Βειηίσζε 

14 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ κε άμνλα ηε βειηίσζε, δείρλνληαο όηη ε αξηζηεία ζηελ πνηνηηθή 

δηδαζθαιία εληζρύεηαη κέζα από ηνλ παξάγνληα ηεο βειηίσζεο. Έγηλε αλαθνξά ζε «βειηίσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο», «βειηίσζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ», «βειηίσζε 

ηεο πεηζαξρίαο ησλ καζεηώλ» πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζεσξνύλ νη 

εθπαηδεπηηθνί όηη κπνξνύλ λα θζάζνπλ ζηελ αξηζηεία ηεο εθπαίδεπζεο. Γίλεηαη ιόγνο γηα: α) 

αηνκηθνύ επηπέδνπ βειηίσζε πνπ αθνξά εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, β) βειηίσζε ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

0

5

10

15

ΑΞΙΔ: ΑΡΙΣΔΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Θεκαηηθή Δλόηεηα πνηνηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ:

ΑΡΙΣΔΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Γηαθνξνπνίεζε Μαζεζηαθνί ζηόρνη Κξηηηθή ζθέςε

Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα Πεηζαξρία

Δπάξθεηα Δπηβξάβεπζε πλεξγαζία

Αλαιπηηθό πξόγξακκα Γλώζε-επάξθεηα Βειηίσζε



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 
Σόκνο 9, Σεύρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 58 από 452 

Γλώζε-επάξθεηα, Αλαιπηηθό πξόγξακκα, Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

8 ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ βαξύηεηα ζηε γλώζε-επάξθεηα, 2 ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα, 2 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο λνήζεθε  όηη 

ζεκαίλεη λα δηαθαηέρνπλ «νπζηαζηηθέο ζθαηξηθέο γλώζεηο ζε επί παληόο επηζηεηνύ δεηήκαηα, 

άξηζηεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν απηό θαζαπηό, πνπ αλαδεηθλύνληαη 

κέζα από πνηνηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό/θύιια εξγαζίαο, δείρλνληαο όηη ράξηλ επίηεπμεο 

ζηόρσλ εθαξκόδνληαη: πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, πνηόηεηα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα».  

 

Γηαθνξνπνίεζε, καζεζηαθά απνηειέζκαηα, καζεζηαθνί ζηόρνη, επάξθεηα 

4 εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ όηη ε αξηζηεία ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. «Ωο 

εθπαηδεπηηθνί είκαζηε πην θνληά ζηελ αξηζηεία όηαλ εθαξκόδνπκε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, όηαλ ηελ ηξνπνπνηνύκε γηα λα πεηύρνπκε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο πνπ 

ζέζακε». Όηαλ, δειαδή, πξνζαξκόδεη ν εθπαηδεπηηθόο ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο, έηζη ώζηε λα 

απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη (καζεηέο) δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηηο 

ηθαλόηεηεο, ηηο δπλαηόηεηεο, ην επίπεδν κάζεζεο, είλαη δπλαηόλ λα θζάζνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαη καζεηέο πην θνληά ζηελ αξηζηεία. 2 ηεθκεξίσζαλ ηελ απάληεζή ηνπο δίλνληαο έκθαζε 

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 2 ζηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη 3 ζηελ επάξθεηα. 

 

Δπηβξάβεπζε, πλεξγαζία 

2 εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ ιόγν γηα επηβξάβεπζε θαη 3 γηα ζπλεξγαζία. Η ζπλεξγαζία ηόζν 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, όζν θαη κεηαμύ καζεηώλ ζεσξείηαη θηλεηήξηνο δύλακε. «Η 

ζπλεξγαζία ζηελ εξγαζία έρεη ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ νκαιή θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ» θαη «πξνζπαζνύκε γηα ην θαιύηεξν κέζσ δηαιόγνπ, ζπλεξγαζίαο θαη ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ», θαζόηη «κέζα από ηε δηαινγηθή κέζνδν θαη ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηνύληαη 

πνιινί ζηόρνη. Υξεηάδεηαη κεζνδηθόηεηα θαη ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο». Δπίζεο, ε επηβξάβεπζε, 

αιιά θαη ε απνδνρή από ζπλαδέιθνπο δείρλνπλ λα έρνπλ επηθνπξηθό ξόιν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνύλ γηα ην θαιύηεξν. εκαληηθό ξόιν έρεη 

θαη γηα ηνπο καζεηέο ε επηβξάβεπζε, θαηά ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ: «νθείινπκε λα 

επηβξαβεύνπκε καζεηέο πνπ παξνπζίαζαλ άξηζηα απνηειέζκαηα, κε παξάιιειε επηβξάβεπζε 

όζσλ παξνπζηάδνπλ βειηίσζε». 

 

Κξηηηθή ζθέςε, Πεηζαξρία 

Η θξηηηθή ζθέςε ήηαλ ζεκείν αλαθνξάο ζε 2 πεξηπηώζεηο θαη ε πεηζαξρία ζε επίζεο άιιεο 2. 

«Ωο θηιόινγνο πηζηεύσ όηη ζα θζάζσ ζηελ αξηζηεία εθπαίδεπζεο όηαλ νδεγήζσ ηνπο 

καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο θξηηηθήο ζθέςεο θαη κειέηεο ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ». Η 

θξηηηθή ζθέςε θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη απηό πνπ απνξξέεη από εθαξκνγέο ηεο 

αξηζηείαο εθπαίδεπζεο. 
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6.2. Αλάιπζε δεηθηώλ δεδνκέλσλ: Μαζεηνθεληξηζκόο 

Οη παξάκεηξνη κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ «καζεηνθεληξηζκνύ» πνπ πξνέθπςαλ είλαη: 

- Αλαηξνθνδόηεζε 

- Κξηηηθή ζθέςε 

- πκκεηνρή 

- πιινγηθόηεηα 

- Έμσ-ηάμε 

- Γπλαηόηεηεο 

- Ρόινη 

- πλαίζζεκα 

- Δλζπλαίζζεζε 

- Δπηθνηλσλία 

- Γηάδξαζε 

 

 

Γηάγξακκα 2. Οη Απαληήζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηε Θεκαηηθή ελόηεηα πνηνηηθνύ εξεπλεηηθνύ 

εξγαιείνπ. Αμία: Μαζεηνθεληξηζκόο. 
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Δθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζηνράδνληαη σο θαζνξηζηηθή ηε βαξύηεηα ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ 

θαηά ηελ αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε καζεζηαθή-γλσζηηθή δηαδηθαζία ζεσξώληαο ηε 

«καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία σο ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε δηδαζθαιία», ζηελ νπνία 

«πάληνηε ην επίθεληξν πξέπεη λα είλαη ν καζεηήο», δηόηη «ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

πξσηαγσληζηήο δελ είλαη ν εθπαηδεπηηθόο, αιιά ν καζεηήο». 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Γηάδξαζε 

14 εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ηελ αξηζηεία κε ηνλ καζεηνθεληξηζκό κε εηδηθέο αλαθνξέο ζηελ 

έλλνηα ηεο δηάδξαζεο, ι.ρ. «ζην δηήκεξν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (δύν θνξέο ηνλ ρξόλν) έθαλα 

παξνπζηάζεηο γηα καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα ελέρεη δηάδξαζε κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηή, ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία, θνηλσληθή επαθή. Γεληθόηεξα, ζε όιεο ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από 

εθπαηδεπηηθνύο κε θεληξηθό άμνλα ηελ αμία ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ, δηαρέεηαη ε ξνπή ηνπο 

πξνο ηε δηάδξαζε.  

 

Αλαηξνθνδόηεζε 

εκαληηθέο πιεπξέο ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ ζύκθσλα κε 3 ζπκκεηέρνληεο είλαη «ε 

αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο καζεηέο», «ε αλαηξνθνδόηεζε κέζα από ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο 

γλώζεηο ησλ καζεηώλ», δίλνληαο ζεκαζία ζηελ «πξνζσπηθή αλαηξνθνδόηεζε, πνπ 

πξνθύπηεη κέζα από ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θάζε καζεηή». 

 

Γπλαηόηεηεο 

Γίλεηαη έκθαζε ζηηο δπλαηόηεηεο από 4 εθπαηδεπηηθνύο. «Μέζα από δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο 

βνεζώ ηνπο καζεηέο κνπ λα πεηύρνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο» αλαθέξεη 

εθπαηδεπηηθόο, ελώ θάπνηνο άιινο απαληάεη «βιέπνπκε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη 

πξνζπαζνύκε λα ηηο εληζρύζνπκε». Κάπνηνη ζηνράδνληαη κε θξηηήξην ηελ αηνκηθή ελίζρπζε, 

ώζηε ν θάζε καζεηήο λα θηάζεη ζην κέγηζην δπλαηό απνηέιεζκα. 

 

πλαίζζεκα, ελζπλαίζζεζε 

ε 3 απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ γίλεηαη ιόγνο γηα ην ζπλαίζζεκα θαη ζε 2 γηα ηελ 

ελζπλαίζζεζε. πγθεθξηκέλα, έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζε «θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο κέζα από ηνλ δηάινγν», ζε «ελζπλαίζζεζε πνπ επέξρεηαη κε ηελ νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία» δίλνληαο ην ζηίγκα ηεο επίγλσζεο όηη ην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα επηδξάζεη ζηε 

καζεζηαθή επίδνζε θαη όηη ν δηάινγνο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν θαηά ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαίλεηαη όηη ε παξάκεηξνο ηεο ςπρνινγίαο ζπκβαδίδεη κε ηελ 

εμύςσζε ησλ καζεζηαθώλ δπλαηνηήησλ, ιέγνληαο «θαζεκεξηλά επηθεληξώλεζαη ζηελ 
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ςπρνινγία, ηελ εηνηκόηεηα, ηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη πξνζπαζείο λα ηα 

εληζρύζεηο». 

 

Κξηηηθή ζθέςε, ξόινη 

Η θξηηηθή ζθέςε μεηπιίγεηαη κέζα από 2 απαληήζεηο, ζε 2 άιιεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

ζεκαζία ησλ ξόισλ. Δθπαηδεπηηθόο αλαθέξεη ελδεηθηηθά: «πξνζπαζώ λα πξνθαιώ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ώζηε λα αλαπηύζζσ ηελ θξηηηθή ζθέςε 

ησλ καζεηώλ». Η θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κπνξεί λα γίλεη θαη κέζα από 

δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ αλάζεζε ξόισλ, ζύκθσλα κε δήισζε εθπαηδεπηηθνύ. Η επηινγή απηή 

ζπλεπάγεηαη όηη ν καζεηήο κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα αλαινγηζηεί ηνλ ξόιν πνπ ηνπ αξκόδεη, 

λα θαληαζηεί ηνλ εαπηό ηνπ ζε απηό ηνλ ξόιν, λα θξίλεη όηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη κέζα 

από απηό ηνλ ξόιν. 

 

πκκεηνρή, ζπιινγηθόηεηα 

Η ζπκκεηνρή γηα ηελ αμία ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ θξίλεηαη ζεκαληηθή από 3 άηνκα θαη ε 

ζπιινγηθόηεηα από άιια 3. «Πξνζπαζώ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ ηόζν ζην κάζεκα, όζν θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο» δήισζε εθπαηδεπηηθόο, 

«ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ ζεσξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηεο 

ππεπζπλόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο», θξίλεη άιινο, παξαπέκπνληάο καο ζε κάζεζε ζπιινγηθνύ 

ραξαθηήξα. 

 

Δπηθνηλσλία, Έμσ-ηάμε 

2 εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα έρνπλ ηελ αληίιεςε όηη ε επηθνηλσλία απνηεεί ζεκαληηθό 

παξάγνληα γηα ηνλ καζεηνθεληξηζκό. «Σα πάληα είλαη δπλαηά κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

θνηλσληθή επαθή, ηελ ακεζόηεηα» ζηνράδνληαη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί. Γπν άιινη 

εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ζεκαζία θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηάμεο, «νη εμσδηδαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο δίλνπλ επθαηξία γηα αλάπηπμε θαιύηεξσλ επηθνηλσληαθώλ δεζκώλ θαη είλαη 

ζεκαληηθό λα γίλνληαη ζε εζεινληηθή βάζε». 

7. πκπεξάζκαηα: πδήηεζε - Πξνηάζεηο 

Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία έρεη πξνθύςεη έλα πιέγκα δεδνκέλσλ πνπ αλαδεηθλύεη ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πηπρέο κνληέισλ ηεο επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο όπσο ε «αξηζηεία ζηελ πνηόηεηα» θαη ν 

«καζεηνθεληξηζκόο», κε ππξήλα ηε ζηνρνθεληξηθή δηάζηαζε.  
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7.1. Αξηζηεία 

Η αξηζηεία ζηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, ζύκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

βξίζθεηαη ζε ελαξκόληζε κε ηε βειηίσζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ απνηειεζκαηηθή 

απόδνζε νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο, θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ζε επίπεδν: δηδαζθαιίαο-δηάδξαζεο γηα ηελ θαηάθηεζε γλώζεο, θαηάιιεισλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από καζεζηαθνύο ζηόρνπο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Η απόδνζή ηνπο ζε όιε απηή ηε δηαδηθαζία 

επίηεπμεο, ζα κπνξνύζε λα κεηξεζεί κε βάζε: α) ην αηνκηθό επίπεδν ζην νπνίν 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε, β) ην πξνζσπηθό ζηίγκα βειηίσζεο πνπ 

ελαπνζέηεη ν θάζε εθπαηδεπηηθόο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Παξάγνληεο, όπσο ε εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ε πηνζέηεζε πξαθηηθώλ 

θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηήξεζεο πεηζαξρίαο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

θξηηήξηα «κέηξεζεο» ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο κάζεζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ όινη νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα 

θηάζνπλ ζην ύςηζην ζεκείν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Δπηπξόζζεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαθαίλνληαη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ 

ππνθηλνύλ εθπαηδεπηηθνύο λα αληαπνθξίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, όπσο ε 

επηβξάβεπζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε ακνηβαία εθηίκεζε ζε επίπεδν θπξίσο ζπλαδειθηθό. Οη 

δπλάκεηο απηέο δύλαληαη λα ιεθζνύλ ππόςε σο ζπζηαηηθά πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ αηνκηθή 

θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ππόζηαζε. 

7.2. Μαζεηνθεληξηζκόο 

Καζνξηζηηθή θαίλεηαη λα απνβαίλεη ε βαξύηεηα ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ θαηά ηε καζεζηαθή-

γλσζηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία  «πξσηαγσληζηήο δελ είλαη ν εθπαηδεπηηθόο, αιιά ν 

καζεηήο». ύκθσλα κε ηελ παξνύζα έξεπλα, ράξηλ απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απόδνζεο, ε 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζηε βάζε ηνπ καζεηνθεληξηζκνύ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηάδξαζε ζε 

επίπεδν κεηαμύ: α) θαζεγεηή-καζεηή, β) ζπλαδέιθσλ. 

εκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ απόδνζε κε άμνλα ηνλ καζεηνθεληξηζκό αλαδείρζεθε ε 

αλαηξνθνδόηεζε ζε επίπεδν θπξίσο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κέζα από ηελ νπνία κε 

επηθνηλσληαθνύο κεραληζκνύο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα νη 

δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη ζα εληζρπζνύλ γηα ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. ε 

ηέηνηνπ ηύπνπ δηδαζθαιία ζέζε έρνπλ πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξεζβεύνπλ ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη πνπ πξνάγνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε κε 

ζηόρν ηελ θαιύηεξε καζεζηαθή επίδνζε. Η απόδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα θξηζεί σο 

πξνο ηνλ δείθηε απνηειεζκαηηθόηεηαο κε βάζε ηελ εθαξκνγή εθπαίδεπζεο 

νκαδνζπλεξγαηηθνύ ραξαθηήξα θαη ηνλ βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε επίπεδν: α) 

ηάμεο, β) ζρνιηθώλ δξάζεσλ. 
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Δπηπιένλ, ε απόδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα κεηξεζεί απνηειεζκαηηθά εάλ αληρλεπζεί 

ν βαζκόο ζηνλ νπνίν είλαη απόξξνηα πξαθηηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο όηη καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπλνδνηπόξνη ζε κηα πνξεία θαηάθηεζεο γλώζεο, θαιιηέξγεηαο 

πλεύκαηνο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, πξναγσγήο παηδείαο θαη αλζξσπηζκνύ. 

7.3. Γεληθή δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ - Πξόηαζε 

Δλ θαηαθιείδη, ε κέηξεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην πιαίζην 

θαζνξηζκνύ ζηόρσλ ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά: α) ζηε βέιηηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζή ηνπ σο ελεξγνύ κέινπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, β) ζηελ 

πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο κέηξεζεο ηεο απόδνζήο ηνπ ζε πεδία πνπ αθνξνύλ ηελ αηνκηθή θαη 

ζπλερή ζπκβνιή ζην δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό ηνπ έξγν. Δπίζεο,  ζεκαληηθό εύξεκα, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ δηαθαίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλάο καο, είλαη όηη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηνλ ζρεκαηηζκό δεηθηώλ κέηξεζεο ηεο απόδνζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε ζηόρν ηε βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζή ηνπο σο ελεξγά θαη 

απνηειεζκαηηθά κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σν ζύλνιν απηώλ ησλ ζπληζηακέλσλ ζα κπνξνύζε λα δώζεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα πξόζζεην 

εξγαιείν αμηνιόγεζεο κε ζηνρνθεληξηθό ππξήλα, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

απνζθνπώληαο ζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, όπσο απηή ζα 

πξνθύπηεη ζηε βάζε ησλ αμηώλ ηεο αξηζηείαο ζηελ πνηόηεηα εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

καζεηνθεληξηζκνύ. 

 

 
Γηάγξακκα 3. Βαζηθέο παξάκεηξνη κέηξεζεο απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ αμηνιόγεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ζηε βάζε αμηώλ. 

8. Πεξηνξηζκνί  

ε κία έξεπλα πνπ εθκαηεύνληαη νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ιόγσ ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο 

ησλ δειώζεσλ, ειινρεύεη ν βαζηθόο πεξηνξηζκόο όηη δελ είλαη αληηθεηκεληθέο, θαζόηη κπνξεί 

λα παξνπζηαζηεί ε εηθόλα δεδνκέλσλ, σο απόξξνηα ησλ δειώζεώλ ηνπο. 

Βειηίσζε

Γηάδξαζε

Αξηζηεία ζηελ 
πνηόηεηα εθπαίδεπζεο 

Μαζεηνθεληξηζκόο
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