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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  

«Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία αυτο-
αξιολόγησης» 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 3η

• Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του 
περιεχομένου και των διαδικασιών του προγράμματος της 
Αυτοαξιολόγησης 

: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο 
σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα και 
την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική 
μονάδα 

• Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού 
και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου 

• Η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και η αναβάθμιση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού 

• Η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης μαθητών και γονέων στο έργο των 
εκπαιδευτικών και του σχολείου 

• Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στα ζητήματα 
της αξιολόγησης 

• Η διαμόρφωση κουλτούρας ανάληψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό 
δράσεων και την επίλυση προβλημάτων 

• Η διάχυση καλών πρακτικών 
• Η δυνατότητα της συνεχούς ανατροφοδότησης του σχεδιασμού και των 

πολιτικών του ΥΠΔΒΜΘ για συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
(υποστηρικτικού, ενισχυτικού, αντισταθμιστικού, επιμορφωτικού 
χαρακτήρα) 

• Άλλο...:   
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 43 σχόλια κατατέθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
 
Η αποδελτίωση των σχολίων που κατατέθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση ανέδειξε 
τα παρακάτω σημεία: 
 

• Κίνητρα για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή   
 
Αρκετοί πολίτες υιοθετούν το πνεύμα του εισαγωγικού κειμένου, προτάσσοντας ως 
κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης 
τη βελτίωση ή την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος, την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση του ρόλου τους, καθώς και τη 
δυνατότητα παρέμβασης σε αποφάσεις που τους αφορούν -το ενδιαφέρον να 
συμμετάσχουν οι ίδιοι μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος στη διαμόρφωση 
μιας συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης πρότασης για την αυταξιολόγηση του 
σχολείου. Η μείωση του διδακτικού ωραρίου και η παροχή οικονομικού κινήτρου 
καταγράφονται ως επιπλέον κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 
πιλοτική εφαρμογή. 
  
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 
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«Το μοναδικό μας κίνητρο να είναι η βελτίωση του ελληνικού σχολείου και η 
αναβάθμιση του ρόλου μας, που τόσο έχει απαξιωθεί απο τη κοινωνία.» 
 
«Κίνητρο είναι η δυσαρέσκειά μας απέναντι στην κατάσταση του ελληνικού σχολείου. 
Επίσης, η θέλησή μας να επηρεάσουμε "έστω και ελάχιστα" αυτά που αποφασίζονται 
πριν από μας για εμάς. Κι ένα τρίτο: δουλεύουμε και δε φοβόμαστε αυτό να μετρηθεί.» 
 
«1)Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του περιεχομένου και 
των διαδικασιών του προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης 2)Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εκπαιδευτικών στην τάξη 3)Η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης 
και η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού 4)Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη 
και εκπαιδευτικούς στα ζητήματα της αξιολόγησης 5)Η διάχυση των καλών πρακτικών 
6)Η μείωση του διδακτικού ωραρίου 7) Η οικονομική αποζημίωση όλων των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 8)Τεχνική βοήθεια για οργάνωση της επικοινωνίας 
κ.α.» 
 

• Οικονομικά κίνητρα σε σύνδεση με την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού και του σχολείου 

 
Η σύνδεση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με την παροχή κινήτρων στους 
εκπαιδευτικούς και στα σχολεία, κατά την άποψη ορισμένων πολιτών, μπορεί να 
λειτουργήσει υποστηρικτικά για την εισαγωγή και την εδραίωση της καινοτομίας. 
Επισημαίνεται η παροχή οικονομικών και ηθικών κινήτρων σε σχέση με την απόδοση 
και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του σχολείου –κίνητρα τα οποία 
θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα ενίσχυσης και επιβράβευσης και όχι επιβολής 
κυρώσεων σε περιπτώσεις ‘ανεπαρκούς απόδοσης’: 
 
«Ναι στο οικονομικό κίνητρο αλλά όχι άκριτα. Δεν παράγουν όλοι έργο και δε 
δουλεύουν όλοι το ίδιο. Το να δώσεις σε όλους το ίδιο ποσό, ανεξαρτήτως της επίδοσης 
και απόδοσής τους θα είναι καταστροφικό. Άρα καλό είναι να υπάρξει μια σύνδεση της 
οικονομικής ενίσχυσης με την "αποτελεσματικότητα" είτε της σχολικής μονάδας είτε του 
εκπαιδευτικού (ή απλά με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί). Και βέβαια το 
κίνητρο δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά μόνο ενισχυτικό και να 
επιβραβεύει τα σχολεία που πετυχαίνουν τους στόχους τους.» 
 
«Το σημαντικότερο κίνητρο είναι το οικονομικό. Αν κάποιος είναι σίγουρος ότι βρέξει-
χιονίσει θα πάρει τα ίδια, τότε δεν θα ενδιαφερθεί για την ποιότητα της δουλειάς του. 
Επίσης, χρειάζεται και συμπληρωματικά ηθικά κίνητρα.»   
 
«Για τους παραπάνω λόγους πρέπει εκτός από τα κίνητρα που αναφέρετε η αξιολόγηση 
να έχει και οικονομικά κίνητρα, δηλαδή εκτός από την ακώλητη μισθολογική εξέλιξη να 
υπάρχει και επιπλέον αμοιβή για αυτούς που πετυχαίνουν στόχους, όπως παραγωγή 
εργασιών από μαθητές, θεατρικές παραστάσεις, συμμετοχή ομάδων μαθητών σε 
διαγωνισμούς, περιβαλλοντικά προγράμματα που παρουσιάζονται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον στη σχολική μονάδα, επισκέψεις σε επιστημονικά ιδρύματα, μουσεία κ.ά. 
[...] Αν δε θέλετε η αξιολόγηση να μείνει στο επίπεδο του σχεδιασμού ή να εκφυλισθεί 
σε διαδικασία γραφειοκρατική (εικονική αξιολόγηση ή αξιολόγηση "μαιμού"), πρέπει 
να κερδίσετε τον καθηγητή-τρια χρησιμοποιώντας υλικά κίνητρα, τα οποία είναι και τα 
μόνα αποτελεσματικά στην κοινωνία που ζούμε, όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα 
ιστορικά.» 
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• Δράση για βελτίωση από την πολιτεία 
 
Η πολιτεία θα πρέπει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης για την 
επίλυση των προβλημάτων της σχολικής πραγματικότητας. Η προσδοκία αυτή 
προσδιορίζει το κίνητρο κάποιων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία: 
 
«Αν θα καταλάβουν ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης θα παρθούν σοβαρά από 
την πολιτική ηγεσία και δεν θα παραμείνει η αυτοαξιολόγηση μια ακόμα 
χρηματοδοτούμενη διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα.» 
 
«Κατά την γνώμη μου πρέπει να πειστεί ο εκπαιδευτικός ότι θα ληφθεί υπόψη η γνώμη 
του και δεν θα φάει πόρτα από την ιεραρχία;» 
 

• Επιφυλακτικότητα ως προς τη διαδικασία 
 
Η λειτουργία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας φαίνεται να υπάγεται για 
ορισμένους πολίτες σε ένα συμβατικό σχήμα διοικητικού ελέγχου του έργου και των 
πρακτικών των εκπαιδευτικών και των σχολείων, με τον κύριο αποδέκτη των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης να βρίσκεται εκτός σχολείου. Με την αντίληψη αυτή 
συνδέονται οι διάφορες επιφυλάξεις που εκδηλώνονται ως προς τη διαδικασία. 
Επιφυλάξεις που αφορούν την πιθανή χρήση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για 
την επιβολή κυρώσεων σε άτομα ή και σχολικές μονάδες, καθώς  και επιφυλάξεις ως 
προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και των αξιολογικών κρίσεων που θα 
διαμορφωθούν. Η ανησυχία σχετικά με τα κριτήρια της αξιολόγησης που θα 
χρησιμοποιηθούν, οι προτάσεις για διεύρυνση της αξιολογικής διαδικασίας σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και για αντιστροφή της φοράς της αξιολόγησης 
«από κάτω προς επάνω», η επιθυμία για εξάλειψη κάθε αρνητικής εξωτερικής 
συνέπειας για εκπαιδευτικούς και σχολεία ως αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης 
(ποινές, απολύσεις, οικονομικές επιπτώσεις, προσπάθειες χειραγώγησης κλπ), το 
αίτημα για κατάργηση της αυθεντίας του σχολικού συμβούλου και για οικοδόμηση 
κλίματος εμπιστοσύνης  και αξιοκρατίας, αποτελούν ενδεικτικά σημεία της 
επιφυλακτικότητας που καταγράφεται απέναντι στη διαδικασία. Σημεία που 
διατυπώνονται από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση με τη μορφή κινήτρων για 
την υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης.   
 
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:  
  
«Αναγνώριση των καλών προθέσεων εκατέρωθεν (ΥΠΕΠΘ-εκπαιδευτικοί). Δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης. Εξάλειψη αντικινήτρων (ποινές, κλίμα φόβου, προσπαθειών 
χειραγώγησης) Δυνατότητα στον εκπαιδευτικό όχι μόνο να είναι παθητικός δέκτης 
(αξιολογούμενος) αλλά να συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία (να αξιολογεί, να 
προτείνει). Η αξιολόγηση να αρχίσει από τα μεσαία στελέχη (Προϊστάμενοι Δ/σεων 
εκπαίδευσης, Δ/ντες κλπ.) με τη συμμετοχή και των εκπαιδευτικών.» 
 
«α.Κατάργηση της αυθεντίας των σχολ. συμβούλων β. Βεβαιότητα αξιοκρατίας» 
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«2ο κίνητρο: η διαβεβαίωση ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν κινδυνεύει με απόλυση 
εξαιτίας της αξιολόγησης.» 
 
«Επίσης η ανασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμηση της αξιολόγησης. Για τους 
παραπάνω λόγους πρέπει εκτός από τα κίνητρα που αναφέρετε η αξιολόγηση να έχει 
και οικονομικά κίνητρα,δηλαδή εκτός από την ακώλητη μισθολογική εξέλιξη να 
υπάρχει και επιπλέον αμοιβή για αυτούς που πετυχαίνουν στόχους,...» 
 
«Αυτοαξιολόγηση λοιπόν, σαν ένα εργαλείο προαγωγής της διδασκαλίας, της 
επικοινωνίας μαθητών, δασκάλων, γονέων και γενικότερα όσων εμπλέκονται στην 
σχολική κοινότητα και ΟΧΙ αξιολόγηση ως εργαλείο εκβιασμού, ανταγωνισμού και 
"θεαθήναι".» 
 
«Πέρα από όσα αναφέρονται στα έγγραφα του Υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα, 
καλό θα ήταν να αξιολογούνται και οι αξιολογητές από τους αξιολογούμενους. Πως 
διασφαλίζεται ότι οι αξιολογητές θα αξιολογούν όπως πρέπει και όχι με λάθος κριτήρια 
(πχ πολιτικά). Ισως θα ήταν καλό να έχουμε αξιολόγηση σε δύο επιπεδα (το ένα να μη 
γνωρίζει τα έξαγόμενα του άλλου για να μην υπάρχει λάθος προδιάθεση) και στο τέλος 
να βγαίνει το γενικό συμπέρασμα μέχρι να στηθεί καλά το σύστημα.» 
 

• Αμφισβήτηση του προτεινόμενου σχεδίου 
 
Επιφυλάξεις εκφράζονται και ως προς το προτεινόμενο σχέδιο, ιδιαίτερα σε σχέση με 
το χρόνο και την εργασία που φαίνεται να απαιτεί η υλοποίηση του, τον ενδεχόμενο 
γραφειοκρατικό χαρακτήρα του αλλά και τη σκοπιμότητα του προγράμματος, αφού, 
όπως δηλώνεται, πολλές από τις πληροφορίες που απαιτείται να συγκεντρωθούν είναι 
ήδη διαθέσιμες σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κίνητρα που 
υιοθετούνται για τη συμμετοχή στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης αφορούν  την 
απλοποίηση των προτεινόμενων διαδικασιών και τον περιορισμό τους μόνον σε ότι 
αφορά το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών,  καθώς και τη διασφάλιση ότι η όλη 
διαδικασία δεν θα αποβεί τελικά εις βάρος της ποιότητας του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού έργου.  
 
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 

 
 «-Να διασφαλισθεί ότι η αξιολόγηση τελικά (πολλά έγγραφα για συμπλήρωση) δεν 
θα είναι σε βάρος του εκπαιδευτικού έργου και κατα συνέπεια σε βάρος των 
μαθητών μας.» 
 
«Διαβάζοντας με προσοχή την "πρόταση αυτοαξιολόγησης" του υπουργείου 
διακρίνω (καλοπροαίρετα πάντα) κάποια σημαντικά αντικίνητρα: 1. Αν και η 
διαδικασία αυτοαξιολόγησης εντάσσεται τμηματικά και σε βάθος χρόνου στη 
σχολική μονάδα ξεχνάει ότι έχει να κάνει με μια εξαιρετικά ανώριμη σε θέματα 
αξιολόγησης μονάδα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να απλουστευτεί δραστικά το project. Μήπως 
θα έπρεπε στη διαβο ύλευση να εντο πίσο υμε καλές απλές πρακτικές, να τις 
εφαρμόσουμε και να μετρήσουμε το αποτέλεσμα; Η "πρόταση αυτοαξιολόγησης" 
ΤΡΟΜΑΖΕΙ τον εκπαιδευτικό από τον όγκο της και μόνο. Είναι αυθόρμητη και 
δικαιολογημένη η αντίδραση σε κάτι "ὁγκώδες" και "γραφειοκρατικό" με οσμή 
πάρεργου και όχι έργου. 2. Η "πρόταση αξιολόγησης" απογράφει τα πάντα. Γιατί 
ξανά απογραφή; Μας θέλετε παιδαγωγούς ή γραμματείς; Επίσης απογραφή σε 
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μορφή έντυπης έκθεσης (μη ενταγμένης σε Πληροφοριακό Σύστημα) σας είναι 
άχρηστη. Γιατί τη ζητάτε; σε δουλειά να βρισκόμαστε; Κάτι ακόμα. Κάποια στιγμή 
πρέπει να πάψετε να ζητάτε ξανά και ξανά πληροφορία που έχετε ήδη από 
υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ!» 
 
«Ένα άλλο πάλι σημαντικό κίνητρο είναι, η απλοποίηση των διαδικασιών που 
απαιτούνται και που θα πρέπει να περιοριστούν αυστηρά με ότι έχει σχέση με τα 
διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικό, το πώς δηλαδή θα δουλέψουν με τους 
μαθητές και όχι θέματα διαχείρισης σχολικής μονάδας. Δεν είναι η δουλειά τους 
αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση δύσκολα θα βρεθούν σχολεία που θα αποφασίσουν να 
λάβουν μέρος στο πιλοτικό αυτό στάδιο.» 

 
• Αμφισβήτηση της αυτοαξιολόγησης 

 
Ορισμένοι πολίτες φαίνεται να μην αποδέχονται τις δυνατότητες που προσφέρει η  
αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία αυτοελέγχου και αυτοδέσμευσης της σχολικής 
μονάδας για ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτίωση. Εκλαμβάνουν την 
αξιολογική διαδικασία περισσότερο ως  μηχανισμό εξωτερικού ελέγχου των 
εκπαιδευτικών και των σχολείων και η απουσία συμμετοχής ενός εξωτερικού 
παράγοντα στη διαδικασία ανάπτυξης της αυτοαξιολόγησης και παραγωγής των 
αποτελεσμάτων ενισχύει μια τάση αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της όλης 
διαδικασίας: 
  
«Η αυτοαξιολόγιση είναι ένα δειλό βήμα. Δηλαδή το σχολείο θα θέτει μόνο του τα 
κριτήρια και τους στόχους και μετά θα αξιολογεί τις επιδόσεις του; Ας θέσουμε λοιπόν 
ως κριτήριο  να πετύχει το  1 0 % των μαθητών μας σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μετά ας 
θριαμβολογήσουμε που πέτυχε το 40%.» 
 
«Εγώ θα πρότεινα στην υπουργό μας να στελεχώσει αξιοκρατικά όλες τις θέσεις 
ευθύνης!!!!! Μόλις το καταφέρει αυτό (????) και έχει εμπιστοσύνη σ' αυτους τους 
διευθυντές, συμβούλους και προισταμένους, να προβούν αυτοί στην αξιολόγηση μια και 
θα είναι η δουλειά τους και άς αφήσουν εμάς να κάνουμε μάθημα στα παιδιά, γιατί 
μόνο αυτή είναι η δουλειά μας. Είσαστε σοβαροί να μας προτείνετε την 
αυτοαξιολόγηση????» 

 
• Ανάγκη για πραγματοποίηση αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα  
 

Τέλος,   μέρος των πολιτών εκδηλώνει μια στάση δυσπιστίας ή και άρνησης για την  
εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, αποδίδοντας ευθύνη στην κεντρική εξουσία για τις 
βασικές αδυναμίες της εκπαίδευσης. Απαιτεί την ανάληψη δράσης καταρχήν από την 
πολιτεία για την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και δηλώνει 
ότι η δράση αυτή πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε αξιολογικής διαδικασίας στο 
επίπεδο του σχολείου. Ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις και τη θέση του 
εκπαιδευτικού με και μέσα στο σχολείο, την τοπική κοινότητα, τη δημόσια διοίκηση, 
το πολιτικό –κομματικό πελατειακό σύστημα, καθώς και ζητήματα που συνδέονται 
με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με 
επαρκές και κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα διαθέσιμα κονδύλια για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλπ,  ζητήματα που θεωρούνται κατά κύριο λόγο ως 
αντικείμενα αρμοδιότητας της πολιτείας, καθορίζουν, κατά την άποψη ορισμένων 
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πολιτών, το πρώτο πεδίο δραστηριοποίησης για την αλλαγή και τη βελτίωση της 
σχολικής πραγματικότητας:   

 
«Πώς να συμμετάσχω σε μια διαδικασία αξιολόγησης, όταν εμφανίζονται σχολικοί 
σύμβουλοι, που δε γνωρίζουν το πρόγραμμα σπουδών του Σχολείου; Με τί διάθεση 
να συμμετάσχω, όταν μου ΣΤΕΡΟΎΝ τη δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας για 
μεταπτυχιακές σπουδές, αν και έχω περάσει πρώτος έπειτα από εξεταστική 
δοκιμασία τεσσάρων μαθημάτων; Αν απαντηθούν τα παραπάνω -ρητορικά;- 
ερωτήματα, ίσως πεισθώ ότι η πολιτική ηγεσία θα μου δώσει τα κίνητρα να 
υποστηρίξω τη διαδικασία της αξιολόγησης.» 
 
«Απαξιώνοντας τον εκπαιδευτικό, απαξιώσαμε και το εκπαιδευτικό σύστημα. Πως 
διορθώνεται αυτό; Αποκατάσταση οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική του 
εκπαιδευτικού. Παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα σχολεία και στους 
εκπαιδευτικούς. Και αξιολόγηση.» 
 
«Μιλάμε λοιπόν για εκ βάθρων μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
σε νοοτροπίες, οργάνωση, διοίκηση, αξιοποίηση υποδομών, τρόπο λήψης 
αποφάσεων, αμοιβές, σχέσεις με την κοινωνία, επιλογές στελεχών...., για να 
μπορέσουμε να μιλήσουμε για (αποτελεσματική ) αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.» 
 
«Για να έχει νόημα οποιαδήποτε καταγραφή και εκτίμηση αποτελεσμάτων σε μια 
σχολική μονάδα, πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί ότι το υπουργείο και οι 
διευθύνσεις εκπαίδευσης λειτουργούν άψογα όσον αφορά τον χαρακτηρισμό 
οργανικών θέσεων, έγκαιρες και σωστές τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών 
σε λειτουργικά κενά, αποσπάσεις.» 
 
«Το σημαντικότερο κίνητρο είναι η οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού να 
παίρνει όσα παίρνει ο συνάδελφός του στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες της 
Ε.Ε. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου μην 
περιμένετε αυτοαξιολογήσεις!!!! ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ!!!!» 

 
Συνοπτικά: 
 
Ως κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης καταγράφονται η ανάπτυξη του σχολικού περιβάλλοντος και του 
εκπαιδευτικού, καθώς και η δυνατότητα παρέμβασης, μέσα από την υλοποίηση του 
προγράμματος, στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης πρότασης 
για την αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Η μείωση του διδακτικο ύ ωραρίου και η 
παροχή οικονομικού κινήτρου θεωρούνται, επίσης, ότι ενισχύουν τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στην πιλοτική εφαρμογή. 
 
Διατυπώνεται η άποψη ότι η παροχή οικονομικών και ηθικών κινήτρων σε 
εκπαιδευτικούς και σχολεία ‘υψηλής απόδοσης’ και αποτελεσματικότητας μπορεί να 
λειτουργήσει υποστηρικτικά για την εισαγωγή και την εδραίωση της καινοτομίας. 
 
Η προσδοκία για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης από την 
πολιτεία, αποτελεί για ορισμένους κίνητρο για συμμετοχή στη διαδικασία. 
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Η χρήση ‘αντικειμενικών’ κριτηρίων αξιολόγησης, η διεύρυνση της αξιολογικής 
διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και η αντιστροφή της 
φοράς της από ‘κάτω προς επάνω’, η εξάλειψη κάθε μορφής ‘αντικινήτρου’ (ποινές, 
απολύσεις, οικονομικές επιπτώσεις, προσπάθειες χειραγώγησης κλπ), η κατάργηση 
της αυθεντίας του σχολικο ύ συμβούλου και η ο ικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης  
και αξιοκρατίας,  καταγράφονται από αρκετούς πολίτες ως κίνητρα για την 
υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης. Παράλληλα, αποτελούν ενδεικτικά σημεία της 
επιφυλακτικότητας που εκδηλώνεται απέναντι στη διαδικασία: επιφυλακτικότητας ως 
προς την πιθανή χρήση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιβολή κυρώσεων 
σε άτομα ή και σχολικές μονάδες, καθώς  και ως προς την εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων και των αξιολογικών κρίσεων που θα προκύψουν. 
 
Επιφυλάξεις εκδηλώνουν κάποιοι πολίτες και ως προς το προτεινόμενο σχέδιο: ως 
προς το χρόνο και την εργασία που φαίνεται να απαιτεί η υλοποίηση το υ, το  
γραφειοκρατικό χαρακτήρα αλλά και τη σκοπιμότητα του προγράμματος. H 
απλοποίηση των προτεινόμενων διαδικασιών, ο περιορισμός τους σε ότι αφορά 
αποκλειστικά το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, καθώς και η διασφάλιση ότι η 
όλη διαδικασία δεν θα αποβεί τελικά εις βάρος της ποιότητας του παρεχόμενο υ 
εκπαιδευτικού έργου, διατυπώνονται ως κίνητρα για τη συμμετοχή στη διαδικασία.   
 
Τέλος, μέρο ς των πολιτών απαιτεί την ανάληψη δράσης από την πλευρά της 
πολιτείας για την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και θεωρεί 
ότι η δράση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε αξιολογικής διαδικασίας στο 
επίπεδο του σχολείου. Η αντιμετώπιση ζητημάτων που θεωρούνται κατά κύριο λόγο 
αντικείμενα αρμοδιότητας της πολιτείας, όπως η κοινωνική, επαγγελματική, 
οικονομική αποκατάσταση του εκπαιδευτικού, η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων 
με διδακτικό προσωπικό, η βελτίωση της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής των 
σχολείων κλπ, καταγράφεται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης.   
   
 


