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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πτυχές της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου στην ΤΕΕ όπως και προτάσεις για πιθανή βελτίωση και προβληµατισµοί
για την αποτελεσµατικότητά της. Διερευνώνται θέµατα όπως οι δυσκολίες συντονισµού, οι
παγιωµένες αντιλήψεις, η έλλειψη επαρκούς επιστηµονικής υποστήριξης, η κακή κατανοµή
πόρων, η στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών, η ευκαιρία αυτοκριτικής, η µελέτη νόµων
και διαδικασιών, η συµµετοχή των µαθητών και των γονέων/κηδεµόνων στην αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η αξιοπιστία και η
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας.
Στην εργασία συγκεντρώνονται και διασταυρώνονται παρατηρήσεις από οµάδες εργασίας
των ΕΠΑΛ από όλες τις περιφέρεις της χώρας τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγµή το πρόγραµµα
αυτοαξιολόγησης. Παράλληλα αναφέρονται στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι περισσότεροι εργαζόµενοι αξιολογούµε την εργασία µας συνειδητά ή λιγότερο
συνειδητά, συχνά ή λιγότερο συχνά, αµερόληπτα ή λιγότερο αµερόληπτα. Ο κοινός
νους που αναζητείται αυτήν την εποχή ως µέσο εξόδου από την οικονοµική, και όχι
µόνο, κρίση µάς υποδεικνύει την αυτοαξιολόγηση ως το εργαλείο εκείνο που θα
βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας µας χωρίς να υποστούµε την ψυχολογική πίεση
που φέρνει µαζί της σχεδόν κάθε άλλη διαδικασία αξιολόγησης. Στα πλαίσια της
βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου στη Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση της
Ελλάδας, καλοπροαίρετα πάντα, σκύβουµε µπροστά σε αυτό το νέο για τα ελληνικά
δεδοµένα εργαλείο και ανιχνεύουµε πτυχές του από το πρώτο, δύσκολο κατά κοινή
οµολογία, έτος εφαρµογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στα Επαγγελµατικά
Λύκεια. Η ΑΕΕ (Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου) αποτελεί διαδικασία
ενταγµένη στο ΕΣΠΑ, διετούς διάρκειας, µε πιλοτικό χαρακτήρα, η οποία υλοποιείται
από το ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας). Η ΑΕΕ είναι διαδικασία στην οποία
εντάχθηκαν ιδιωτικά και δηµόσια νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, γενικά λύκεια,
επαγγελµατικά λύκεια, επαγγελµατικές σχολές και σχολεία ειδικής αγωγής. Η ένταξη
στη διαδικασία της ΑΕΕ ήταν προαιρετική και προαπαιτούσε την αποδοχή της κατά
πλειοψηφία από το σύλλογο διδασκόντων της σχολικής µονάδας. Η διαδικασία της
ψηφοφορίας στις σχολικές µονάδες έλαβε χώρα προς το τέλος του σχολικού έτους
2009 – 2010 και αφορούσε τις σχολικές χρονιές 2010 – 2011 και 2011 – 2012. Η
συµµετοχή της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην ΑΕΕ αποτυπώνεται στους
παρακάτω αριθµούς:
• από το σύνολο των 333 Ηµερησίων Επαγγελµατικών Λυκείων που
λειτουργούν στη χώρα, τα 13 συµµετέχουν στη διαδικασία της ΑΕΕ.
• από το σύνολο των 60 Εσπερινών Επαγγελµατικών Λυκείων που λειτουργούν
στη χώρα, τα 2 συµµετέχουν στη διαδικασία της ΑΕΕ.

2. Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
Ε.Ε.
Οι παρακάτω θέσεις αντλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο το οποίο
διοργανώθηκε από το Τµήµα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στο διάστηµα 9/12 - 11/12/1997. Έλαβαν µέρος
εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και ερευνητές εκπαιδευτικών ινστιτούτων από όλα
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πανάρετος Ι., Μπάνου Αιµ., 1998: 131).
Βέλγιο: Κάθε σχολείο καταρτίζει το δικό του πρόγραµµα δράσης, µε στόχο έναν
συνδυασµό εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης (Jean - Louis Bouxin,
Υπεύθυνος Σπουδών Υπουργείου Γαλλόφωνης Κοινότητας).
Ισπανία: Το Εθνικό Ινστιτούτο Ποιότητας και Αξιολόγησης έχει αναλάβει ένα
πιλοτικό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης ( (Figueroa Francisco Xavier Touron).
Λουξεµβούργο: Σχολεία της Β-βάθµιας εκπαίδευσης συµµετέχουν σε πρόγραµµα
αυτοαξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου θέτουν τους δικούς τους στόχους. Η
αυτονοµία των σχολείων είναι ένα νέο θέµα για το εκπαιδευτικό σύστηµα του
Λουξεµβούργου.
Πορτογαλία: Χίλια σχολεία συµµετέχουν σε κρατικό πρόγραµµα εσωτερικής
αξιολόγησης ενώ υπάρχουν και προγράµµατα ερευνητικών ινστιτούτων που
χρησιµοποιούν περισσότερο ποιοτικούς δείκτες.
Σκωτία: Εφαρµόζεται σύστηµα εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης, που
περιλαµβάνει και αξιολόγηση της αυτοαξιολόγησης. Κάθε σχολείο καταστρώνει
τριετές πρόγραµµα δράσης. Από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα φαίνεται να οδηγεί σε
σηµαντική (κατά 75%) βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Frank Crawford Hmi,
Τµήµα Εκπαίδευσης και Βιοµηχανίας Γραφείου Σκωτίας).
‘Ειδικότερα, όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, συµφωνήθηκαν τα εξής:
1. Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής,
από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα µέχρι την κατάσταση των τουαλετών, όπως
χαρακτηριστικά ειπώθηκε.
2. Τα σχολεία θα πρέπει να αφεθούν ελεύθερα να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία
αυτοαξιολόγησης, αν όχι και τους δείκτες. Σηµαντική θεωρείται η ανάπτυξη από τα
σχολεία των δικών τους προγραµµάτων δράσης. Σ’ αυτή τους την προσπάθεια πρέπει
να τυγχάνουν συνεχούς υποστήριξης από αρµόδιους φορείς.
3. Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να εξελιχθεί σε συνήθη πρακτική των εκπαιδευτικών
ως επαγγελµατιών. Θα πρέπει να διαρκεί όλη τη χρονιά, µετά το πέρας της οποίας η
συνέχισή της θα εξασφαλίζεται µέσω κατάλληλου µηχανισµού ανατροφοδότησης από
τους αρµόδιους φορείς.
4. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται το κύρος της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης µέσω
εξωτερικού µηχανισµού που θα περιλαµβάνει και αξιολόγηση των αξιολογητών.
Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι είναι υπαρκτή η αυτοαξιολόγηση στις
περισσότερες χώρες και ότι υλοποιείται διαφοποιηµένα σε κάθε µια από αυτές.
Επίσης ότι ήδη από το 1997 όλες οι χώρες έχουν βγάλει κάποια συµπεράσµατα.
3. Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Η κατάσταση στις χώρες της Ε.Ε. σκιαγραφήθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Η
αυτοαξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
συστήµατα. Η πραγµατικότητα είναι ότι χρησιµοποιούµε το εργαλείο της
αυτοαξιολόγησης τελευταίοι και αρκετά αργοπορηµένοι. Τα εικοσιπέντε έτη που

έµεινε η χώρα χωρίς αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Βώρος Φ. Κ. ,2005: 1) και του
εκπαιδευτικού της έργου είναι πολύς καιρός και έχει στοιχίσει ήδη στο προφίλ του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και στην ποιότητα του παρεχόµενου
έργου του που κατά κοινή οµολογία είναι τόσο χαµηλή όσο καµιά άλλη στην Ευρώπη
των 15. Έστω και µε αυτήν την αργοπορία η διαδικασία της ΑΕΕ βρίσκεται στο
δεύτερο έτος εφαρµογής της. Σκοπός της ΑΕΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας.
Το ΚΕΕ (2010,7) υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου, στον οδηγό εφαρµογής
της ΑΕΕ, επισηµαίνει κάποια βασικά πλεονεκτήµατα και αδυναµίες αντίστοιχα.
Βασικά πλεονεκτήµατα της αυτοαξιολόγησης είναι :
• Ενεργοποιεί όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
• Ενισχύει τις σχέσεις εµπιστοσύνης και αµοιβαιότητας µεταξύ των
παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
• Δηµιουργεί προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόµων
δράσεων.
• Καλλιεργεί τη συνευθύνη και την αυτοδέσµευση.
• Εντοπίζει αδυναµίες και δηµιουργεί συνθήκες για βελτίωση.
• Δείχνει στην εκπαιδευτική ιεραρχία, µε συγκεκριµένο τρόπο, τα πεδία των
παρεµβάσεων.
• Μπορεί, γενικά, να συµβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών
πρακτικών και στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου.
Βασικές αδυναµίες της αυτοαξιολόγησης είναι :
• Ο κίνδυνος µιας καθαρά γραφειοκρατικής αντιµετώπισης της όλης
διαδικασίας.
• Η πιθανότητα δηµιουργίας εσωτερικών συγκρούσεων.
• Η έµφαση σε ανώδυνα ζητήµατα.
• Η δηµιουργία τάσεων εσωστρέφειας στις σχολικές µονάδες.
Το κατά πόσο τα Επαγγελµατικά Λύκεια της χώρας οδηγήθηκαν προς τέτοιες
πρακτικές επιχειρήθηκε να ανιχνευτεί µέσω επισκόπησης της οποίας τα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω. Διαµορφώθηκε ένα ερωτηµατολόγιο και
διανεµήθηκε σε όλα τα ΕΠΑΛ που συµµετείχαν. Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται σε
παράρτηµα.
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

–

ΤΡΟΠΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΚΑΙ

Λόγω της γεωγραφικής απόστασης που χώριζε τα σχολεία από τα οποία έπρεπε
να αντληθούν τα δεδοµένα και της έλλειψης πόρων καθώς πρόκειται για
αυτοχρηµατοδοτούµενη έρευνα, επιλέχθηκε η µέθοδος της επισκόπησης µε
ηλεκτρονική αποστολή ερωτηµατολογίου που εστιάζει στα πλεονεκτήµατα και τις
αδυναµίες. Το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν από εισαγωγικό ενηµερωτικό κείµενο
το οποίο παρατίθεται στο «Παράρτηµα 1» µαζί µε το ερωτηµατολόγιο.
Για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων δηµιουργήθηκε λογαριασµός στο
yahoo.gr. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν τηλεφωνικά είτε
από τους διευθυντές των σχολικών µονάδων είτε από τους συντονιστές των οµάδων
εργασίας της ΑΕΕ.
Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήσαµε το excel.

5. 1ος ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ;
Σύµφωνα µε το Βασικό Πλαίσιο του ΚΕΕ (2010) η ΑΕΕ είναι µία εσωτερική
αξιολόγηση στην οποία αναγνωρίζονται κάποια βασικά πλεονεκτήµατα και αδυναµίες
αντίστοιχα. Ορµώµενοι απ’ αυτό ξεκινήσαµε µια διαδικασία καλοπροαίρετης
επισκόπησης διαµορφώνοντας ένα ερωτηµατολόγιο µε σκοπό να επαληθεύσουµε τα
αναφερθέντα στο κείµενο του Βασικού Πλαισίου του ΚΕΕ.
Βασικά πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αξιολόγησης είναι:
• ενεργοποιεί όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας
Οι παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι: εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς,
τοπική κοινωνία. Στην πλειονότητα των σχολείων δεν συµµετείχαν όλοι οι καθηγητές
και η συµµετοχή των µαθητών ήταν από ανύπαρκτη έως ελάχιστη (Διάγραµµα 1)1.

Διάγραµµα 1: Οι µαθητές είχαν ενεργή συµµετοχή;
• Ενισχύει τις σχέσεις εµπιστοσύνης και αµοιβαιότητας µεταξύ των παραγόντων
της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Από την προηγούµενη παρατήρηση προκύπτει η µη συµµετοχή µέρους των
καθηγητών καθώς και των µαθητών, σχεδόν στο σύνολό τους. Εποµένως δεν
ενισχύονται σχέσεις εµπιστοσύνης και αµοιβαιότητας λόγω µη συµµετοχής.
• Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν µε συγκεκριµένο τρόπο τις ιδιαίτερες
συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.
Εδώ όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις των σχολείων το πλεονέκτηµα
επαληθεύτηκε. Οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν µε θέµατα που δεν άπτονται της
αυστηρά εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως: η ενδοσχολική βία (η οποία προκάλεσε και
την ενεργοποίηση ορισµένων µαθητών), η έλλειψη παιδείας και πληροφόρησης των
γονέων, η έλλειψη προγραµµάτων επιµόρφωσης των διδασκόντων, η ανάγκη των
µαθητών να αναπτύξουν ιδιαίτερα ταλέντα τα οποία δεν αναδεικνύονται µέσα από το
αναλυτικό πρόγραµµα κτλ.
• Δηµιουργεί προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόµων δράσεων
Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η παραπάνω ιδιότητα της εσωτερικής αξιολόγησης
επαληθεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις.
• Καλλιεργεί τη συνευθύνη και την αυτοδέσµευση
Η παραπάνω ιδιότητα λειτούργησε σε κάποια ΕΠΑΛ αρκετά και σε κάποια λιγότερο.
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Κάτω από κάθε διάγραµµα, µε έντονη πλάγια γραφή, αναγράφεται η ερώτηση του Ερωτηµατολογίου
από την οποία προέκυψε το εν λόγω διάγραµµα.

(α)(α)

(β)
(β)

Διάγραµµα. 2: Έχουν διατυπωθεί κοινά αποδεκτοί στόχοι και προτεραιότητες;
• Εντοπίζει αδυναµίες και δηµιουργεί συνθήκες για βελτίωση
Η διαδικασία της ΑΕΕ, όντως εντόπισε αδυναµίες αλλά δεν φάνηκε να δηµιουργεί
συνθήκες για βελτίωση. Όπως διαφαίνεται από τα διαγράµµατα, δεν διασφαλίστηκε
η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (Διάγραµµα 4), δεν δόθηκε έµφαση σε
ουσιαστικά ζητήµατα (Διάγραµµα 5) και οι δράσεις που σχεδιάστηκαν αποσκοπούν
περισσότερο στην βελτίωση της εικόνας του σχολείου και όχι στην βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου (Διάγραµµα 3).

Διάγραµµα 3: Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν αποσκοπούν στη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου (α) ή στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου (β);

Διάγραµµα 4: Θεωρείται ότι η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης έδρασε ως
κίνητρο για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου;

Διάγραµµα 5: Θεωρείτε ότι δόθηκε έµφαση: σε ανώδυνα ζητήµατα (α) ή σε
ουσιαστικά ζητήµατα (β);
• Δείχνει στην εκπαιδευτική ιεραρχία, µε συγκεκριµένο τρόπο, τα πεδία των
παρεµβάσεων.
Σύµφωνα µε το Βασικό Πλαίσιο του ΚΕΕ αποκλείονται από τη διαδικασία
συστηµατικής διερεύνησης (και βελτίωσης) τοµείς όπως ‘υλικοτεχνική υποδοµή,

οικονοµικοί πόροι, ανθρώπινο δυναµικό κτλ., για τους οποίους συγκεντρώνονται
εύκολα στοιχεία από το αρχείο του σχολείου.’ Με βάση τον παραπάνω περιορισµό
αποκλείονται σηµαντικά πεδία παρεµβάσεων. Επίσης σε αυτό το σηµείο
δηµιουργείται η εντύπωση ότι το υπουργείο δεν γνωρίζει τα προβλήµατα της
εκπαίδευσης και οι καθηγητές θα του τα γνωστοποιήσουν µέσα από φόρµες που θα
συµπληρώσουν.
• Μπορεί, γενικά, να συµβάλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και
στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που λάβαµε δεν προκύπτει άµεσο συµπέρασµα αλλά
έµµεσα µέσω της δυνατότητας για αυτοκριτική µπορούµε να διακρίνουµε κάποια
αλλαγή κουλτούρας.

Διάγραµµα 6: Θεωρείτε ότι δόθηκε δυνατότητα να γίνει αυτοκριτική και αν ναι
επέδρασε θετικά ή αρνητικά;
Βασικά µειονεκτήµατα της εσωτερικής αυτοαξιολόγησης είναι:
• Ο κίνδυνος µιας καθαρά γραφειοκρατικής αντιµετώπισης της όλης διαδικασίας.
Από τις απαντήσεις προκύπτει πως στο σύνολό τους οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν
ότι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του πρώτου έτους εφαρµογής ήταν η
γραφειοκρατική αντιµετώπιση της όλης διαδικασίας.

Διάγραµµα 7: Αντιµετωπίσατε τα παρακάτω αρνητικά στοιχεία κατά το πρώτο
έτος διεξαγωγής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης: Γραφειοκρατικές διαδικασίες
• Η πιθανότητα δηµιουργίας εσωτερικών συγκρούσεων.
Οι εσωτερικές συγκρούσεις µεταξύ συναδέλφων κατά την διάρκεια εφαρµογής της
ΑΕΕ προέκυψαν σε πολλές περιπτώσεις και επισηµάνθηκαν από τους
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς.
• Η έµφαση σε ανώδυνα ζητήµατα.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι όντως δόθηκε έµφαση σε ανώδυνα
ζητήµατα.

(α)

(β)

Διάγραµµα 8: Θεωρείται ότι δόθηκε έµφαση: σε ανώδυνα ζητήµατα ή σε
ουσιαστικά ζητήµατα;
• Η δηµιουργία τάσεων εσωστρέφειας στις Σχολικές Μονάδες
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις προκύπτει πρόβληµα τάσεων εσωστρέφειας από τον
πρώτο χρόνο εφαρµογής της διαδικασίας ΑΕΕ.

Διάγραµµα 9: Αντιµετωπίσατε το παρακάτω αρνητικό στοιχείο κατά το πρώτο
έτος διεξαγωγής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης: Τάσεις εσωστρέφειας
• Ύπαρξη παγιωµένων αντιλήψεων

Διάγραµµα 10: Αντιµετωπίσατε το παρακάτω αρνητικό στοιχείο κατά το πρώτο
έτος διεξαγωγής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης: Ύπαρξη παγιωµένων
αντιλήψεων
•

Έλλειψη επαρκούς επιστηµονικής υποστήριξης

Διάγραµµα 11: Αντιµετωπίσατε το παρακάτω αρνητικό στοιχείο κατά το πρώτο
έτος διεξαγωγής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης: Έλλειψη επαρκούς
επιστηµονικής υποστήριξης

(α)

•

(β)

Έλλειψη οικονοµικών πόρων

Διάγραµµα 12: Αντιµετωπίσατε το παρακάτω αρνητικό στοιχείο κατά το πρώτο
έτος διεξαγωγής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης: Έλλειψη οικονοµικών πόρων
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
1. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα σε όλες τις χώρες επισηµαίνεται ότι η
αυτοαξιολόγηση εστιάζει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και όχι στην
επιβολή κανόνων και ελέγχου, γεγονός που δεν έχει επισηµανθεί ικανοποιητικά στους
εκπαιδευτικούς της χώρα µας. Αποτέλεσµα είναι, οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν
στην ΑΕΕ να είναι επιφυλακτικοί ως προς το να θίξουν κάποια «κακώς κείµενα». Η
επιφυλακτικότητα αυτή εµφανίζεται µέσα από τάσεις εσωστρέφειας (Διάγ. 9), µε την
αντιµετώπιση της ΑΕΕ ως γραφειοκρατικής διαδικασίας (Διάγ 7), µε την εµµονή σε
παγιωµένες αντιλήψεις (Διαγ.10), µε εστίαση σε ανώδυνα ζητήµατα (Διαγ. 8) και µε
έµφαση στην βελτίωση της εικόνας του σχολείου και όχι του εκπαιδευτικού έργου
(Διάγ. 3).
2. Παράγοντας κλειδί στην όλη διαδικασία είναι ο συντονιστής των ολοµελειών
δηλαδή ο εκάστοτε Διευθυντής της σχολικής µονάδας. Εάν οι ολοµέλειες δεν
συντονιστούν οµαλά και εάν οι εκπαιδευτικοί ως υφιστάµενοι δεν αφεθούν να
κρίνουν τη σχολική µονάδα και το έργο τους µε αµερόληπτα κριτήρια (Διάγ. 13) τότε
η όλη διαδικασία στρεβλώνεται και αλλοιώνονται τα αποτελέσµατα.

Διάγραµµα 13: (α)H κρίση σας επηρεάστηκε από την προϋπάρχουσα γνωριµία;
(β)αισθανθήκατε δεσµευµένοι να δώσετε συγκεκριµένου τύπου απαντήσεις;
Ως απτό παράδειγµα παραθέτουµε σχολιασµό συναδέλφου από την διαδικτυακή
εφαρµογή της ανοιχτής διακυβέρνησης: «…Φοβάµαι και για εκδικητικές
συµπεριφορές από την πλευρά της Διοίκησης σε µη αρεστά πρόσωπα…»
(www.opengov.gr).
3. Για την εξασφάλιση συµπερασµάτων µέσω της διαδικασίας ΑΕΕ απαιτείται
µεγάλο διάστηµα εφαρµογής και ανατροφοδότησης καθώς τα αποτελέσµατα για να
γίνουν ορατά απαιτείται αλλαγή κουλτούρας/νοοτροπίας όλων των εµπλεκοµένων
παραγόντων (γονέων, εκπαιδευτικών, µαθητών) (Διάγ. 1). Επίσης από καµία σχολική

µονάδα δεν έγινε αναφορά για εµπλοκή γονέων και κηδεµόνων στην διαδικασία της
ΑΕΕ.
4. Οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν µε θέµατα που δεν άπτονται της αυστηρά
εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως: η ενδοσχολική βία (η οποία προκάλεσε και την
ενεργοποίηση των µαθητών), η έλλειψη παιδείας και πληροφόρησης των γονέων, η
έλλειψη προγραµµάτων επιµόρφωσης των διδασκόντων, η ανάγκη των µαθητών να
αναπτύξουν ιδιαίτερα ταλέντα τα οποία δεν αναδεικνύονται µέσα από το αναλυτικό
πρόγραµµα κτλ. Επίσης δηµιουργεί προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη
καινοτόµων δράσεων.
5. Η διάρκεια των επάλληλων κύκλων αυτοαξιολόγησης είναι µάλλον µικρή
(στην Σκωτία κάθε σχολείο σχεδιάζει τριετές πρόγραµµα δράσης) καθώς ο ένας µόλις
χρόνος εφαρµογής των σχεδίων δράσης δεν είναι αρκετός για να βελτιώσει δείκτες σε
έναν σχολικό οργανισµό.
6. Το εκπαιδευτικό έργο εξαρτάται άµεσα από το µορφωτικό επίπεδο των
γονέων από το κοινωνικό, οικονοµικό καθώς και από το οικογενειακό περιβάλλον
µέσα στο οποίο µεγαλώνουν οι µαθητές. Δείκτες οι οποίοι µελετούν το µορφωτικό
επίπεδο των γονέων και το κοινωνικό οικονοµικό και οικογενειακό περιβάλλον είναι
δύσκολο να κατασκευαστούν και απαιτούν γνώσεις ειδικών επιστηµόνων. Οι
παράγοντες αυτοί όµως διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ένταξη των παιδιών
στο σχολικό περιβάλλον, στις επιδόσεις των µαθητών, στην εµφάνιση φαινοµένων
ενδοσχολικής βίας και κατ’ επέκταση στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου.
7. Η αυτοαξιολόγηση είναι µια διαδικασία που αποσκοπεί στην βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου. Για να έχει νόηµα όµως µια τέτοια διαδικασία πρέπει τα
αποτελέσµατά της να είναι µετρήσιµα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το κρίσιµο σηµείο
του όλου εγχειρήµατος. Με ποιόν τρόπο θα µπορέσουµε να µετρήσουµε την
βελτίωση; Το αποτέλεσµα µιας σχολικής χρονιάς είναι συγκρίσιµο µε το αποτέλεσµα
της επόµενης σχολικής χρονιάς; Το αποτέλεσµα µιας σχολικής µονάδας είναι
συγκρίσιµο µε το αποτέλεσµα άλλων σχολικών µονάδων της ίδιας ή άλλων περιοχών;
8. Κλείνοντας, ως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, θα θέλαµε να καταθέσουµε µια
σκέψη: Αφού οι µαθητές µας είναι οι κύριοι αποδέκτες των ενεργειών µας, νοµίζω
ότι θα ήταν πολύ χρήσιµο να τους εµπλέξουµε ενεργά στην ΑΕΕ ώστε να
αξιοποιήσουµε τους προβληµατισµούς και τις προτάσεις τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια του 2ου Επιστηµονικού συνεδρίου του Σ.Ε.Π.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
«Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρµογές στην ΤΕΕ. Καινοτοµικές δράσεις
και προοπτικές ανάπτυξης», πραγµατοποιούµε µια επισκόπηση η οποία αφορά την
Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, στην οποία συµµετείχατε.
Στόχος µας είναι να αναδείξουµε θετικές και αρνητικές πτυχές της διαδικασίας
αυτοαξιολόγησης όπως αυτή εφαρµόστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου στα
Επαγγελµατικά Λύκεια που συµµετείχαν.
Η αυτοαξιολόγηση ως εργασιακή αλλαγή θεωρούµε ότι αφορά το σύνολο των
εκπαιδευτικών δεδοµένου ότι επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την καθηµερινότητα και
τις δραστηριότητές στα σχολεία. Ο τρόπος διεξαγωγής της είναι το αντικείµενο αυτής
της επισκόπησης.
Η συµµετοχή σας είναι σηµαντική για την κατά το δυνατόν αµερόληπτη εξαγωγή
συµπερασµάτων. Τα συµπεράσµατα θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων.
Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυµο. Για την εξασφάλιση της
ανωνυµίας, σάς προτείνουµε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα:
Βήµα 1: Συµπληρώστε και αποθηκεύσετε το ερωτηµατολόγιο στον υπολογιστή
σας. Ανοίξτε το www.mail.yahoo.gr
Βήµα 2: στο πεδίο Ταυτότητα Χρήστη συµπληρώστε: autoaxiologisi
στο πεδίο Κωδικός Πρόσβασης συµπληρώστε 123456 πατήστε σύνδεση.
Βήµα 3: στείλτε το ερωτηµατολόγιο ως συνηµµένο σε µια από τις διευθύνσεις:
mavromatidiselias@yahoo.gr, aavitzis@yahoo.gr.
Τέλος για λόγους στατιστικής θα θέλαµε να γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό των
εκπαιδευτικών που απάντησαν ανά σχολείο. Για να διατηρηθεί όµως η ανωνυµία του
σχολείου σας προτείνουµε να συµπληρώσετε έναν τριψήφιο αριθµό, όποιον εσείς
επιθυµείτε, τον ίδιο όµως για όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.
Θα σας είµαστε ευγνώµονες αν αποστείλετε αυθηµερόν τα ερωτηµατολόγια.
Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα ή emails:
Άρης Αβιτζής
6972868708 aavitzis@yahoo.gr
Ηλίας Μαυροµατίδης 6936555356 mavromatidiselias@yahoo.gr
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1. Θεωρείτε	
  ότι	
  είχαν	
  προσδιοριστεί	
  με	
  
σαφήνεια:	
  
α
β
γ
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το αντικείµενο αυτοαξιολόγησης
ο σκοπός της αυτοαξιολόγησης
τα κριτήρια της αυτοαξιολόγησης

Η	
  αυτοαξιολόγηση	
  οδήγησε	
  στη	
  δρομολόγηση	
  
αποφάσεων	
  (μέτρων,	
  αλλαγών,	
  ενεργειών);	
  
	
  
Οι	
  δράσεις	
  που	
  σχεδιάστηκαν	
  αποσκοπούν:	
  
α

στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

β

στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου

	
  
Έχουν	
  διατυπωθεί	
  κοινά	
  αποδεκτοί	
  στόχοι	
  
και	
  προτεραιότητες;	
  	
  
	
  
Στα	
  ερωτηματολόγια	
  που	
  χρειάστηκε	
  να	
  
συμπληρώσετε	
  κατά	
  την	
  διάρκεια	
  του	
  1ου	
  
μέρους	
  της	
  αυτοαξιολόγησης	
  αισθανθήκατε	
  
δεσμευμένοι	
  να	
  δώσετε	
  συγκεκριμένου	
  
τύπου	
  απαντήσεις	
  ;	
  
	
  
Θεωρείτε	
  ότι	
  η	
  όλη	
  διαδικασία	
  της	
  
αυτοαξιολόγησης	
  βοήθησε	
  να	
  προαχθεί	
  	
  το	
  
συλλογικό	
  πνεύμα	
  της	
  σχολικής	
  μονάδας;	
  
	
  
Θεωρείτε	
  ότι	
  η	
  διαδικασία	
  της	
  
αυτοαξιολόγησης	
  	
  έδρασε	
  ως	
  κίνητρο	
  για	
  τη	
  
διασφάλιση	
  της	
  ποιότητας	
  του	
  
εκπαιδευτικού	
  έργου;	
  
	
  
2. Θεωρείτε	
  ότι	
  δόθηκε	
  έμφαση:	
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σε ανώδυνα ζητήµατα

β

σε ουσιαστικά ζητήµατα

	
  

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3. Θεωρείτε	
  ότι	
  δόθηκε	
  δυνατότητα	
  να	
  γίνει	
  αυτοκριτική	
  	
  

Αν	
  ΝΑΙ	
  
α

επέδρασε θετικά;

β

επέδρασε αρνητικά;

1

	
  
4. Θεωρείτε	
  ότι	
  η	
  όλη	
  διαδικασία	
  βοήθησε	
  στη	
   1
μελέτη	
  νόμων	
  και	
  διαδικασιών;	
  
	
  
	
  
1
Οι	
  	
  μαθητές	
  είχαν	
  ενεργή	
  συμμετοχή	
  στον	
  
πρώτο	
  χρόνο	
  εφαρμογής	
  της	
  διαδικασίας	
  
αυτοαξιολόγησης;	
  
	
  
	
  	
  Θεωρείτε	
  ότι	
  η	
  κρίση	
  σας	
  επηρεάστηκε	
  από	
   1
την	
  προϋπάρχουσα	
  γνωριμία/σχέση	
  με	
  τους	
  
συναδέλφους	
  σας;	
  
	
  
Αντιμετωπίσατε	
  τα	
  παρακάτω	
  αρνητικά	
  στοιχεία	
  
κατά	
  το	
  πρώτο	
  έτος	
  διεξαγωγής	
  	
  της	
  διαδικασίας	
  
αυτοαξιολόγησης;	
  
α

Δυσκολίες συντονισµού

β

Παγιωµένες αντιλήψεις

γ

Έλλειψη επαρκούς επιστηµονικής υποστήριξης

δ

Έλλειψη οικονοµικών πόρων

ε

Γραφειοκρατική αντιµετώπιση της όλης διαδικασίας

στ

Τάσεις εσωστρέφειας
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Πιστεύετε	
  ότι	
  κερδίσατε	
  κάτι	
  από	
  τη	
  διαδικασία	
  αυτοαξιολόγησης	
  στο	
  πρώτο	
   ΝΑΙ	
   ΟΧΙ	
  
έτος	
  εφαρμογής	
  της;	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Σας	
  ευχαριστούμε	
  για	
  την	
  συνεργασία	
  και	
  	
  το	
  χρόνο	
  που	
  διαθέσατε.	
  

