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Περίληψη: Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία προσπάθεια να 
διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά 
την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη χώρα μας, το 
σχολικό έτος 2013-2014. Η αυτοαξιολόγηση συναντάται σε διεθνείς έρευνες 
κυρίως σε εκπαιδευτικές διαδικασίες σχολικής βελτίωσης αλλά και σχολικής 
αποτελεσματικότητας. Μελετήθηκε η θέση 109 νηπιαγωγών που υπηρετούσαν 
στο Νομό Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Η συλλογή δεδομένων 
έγινε με ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική φόρμα και αξιοποιήθηκε ο λεγόμενος 
σχεδιασμός «μικτών μεθόδων». Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
επισημαίνεται η ανάγκη των εκπαιδευτικών για μεγαλύτερη ενεργητική 
συμμετοχή σε διεργασίες βασισμένες στο σχολείο. Καταληκτικά, φαίνεται πως 
οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διαδικασίες καταγραφής και 
αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου τους, θέτοντας ζητήματα εμπιστοσύνης 
και ασφάλειας στις από πάνω προς τα κάτω/top-down εκπαιδευτικές πολιτικές 
με επιτακτική την ανάγκη αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Λέξεις κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, εκπαιδευτική αλλαγή, νηπιαγωγός 

Εισαγωγή 

Η αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας τα τελευταία έξι χρόνια βρέθηκε συχνά στο  
προσκήνιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκαλώντας συχνά εντάσεις, πολώσεις και 
πολιτικές αντιπαραθέσεις (Μπαγάκης, 2017). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πολλές 
ερευνητικές προσεγγίσεις ως προς τα αποτελέσματα των όποιων πολιτικών ασκήθηκαν στα 
σχολεία. Στο άρθρο αυτό, επιχειρείται μια διερεύνηση των σχετικών πολιτικών που 
ασκήθηκαν σε ελληνικά νηπιαγωγεία κατά το κρίσιμο σχολικό έτος 2013-2014, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία ως προς το εννοιολογικό και δομικό πλαίσιο της 
αυτoαξιολόγησης, τη στοχοθεσία, τις διαδικασίες, καθώς και τις ερευνητικές της 
προσεγγίσεις.  

Εννοιολογικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 

Η αυτοαξιολόγηση των σχολείων (school self-evaluation) είναι μια διαδικασία συλλογικού 
αναστοχασμού (collective reflection) που παρέχει τη δυνατότητα αποτύπωσης των 
συνθηκών λειτουργίας του σχολείου, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό να να 
αξιολογήσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του, εντοπίζοντας παράλληλα τους τομείς 
που πρέπει να βελτιωθούν για την περαιτέρω ανάπτυξή του (Education Bureau, 2013). 
Πρόκειται για μία διαδικασία που ενσωματώνει στοιχεία συστημικού χαρακτήρα, -καθώς 
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διέπεται από απόψεις, δεξιότητες, πρωτοβουλίες, καινοτομίες, συλλογικές δράσεις, 
υλικοτεχνικές δομές και γενικά από οργανωσιακές και  διδακτικές  πρακτικές-, κατά την 
οποία εμπλέκονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ή τουλάχιστον μέρος αυτών, όπως το 
προσωπικό, οι μαθητές, και οι γονείς (Meuret & Morlaix, 2003).   

Σε κείμενα και έρευνες της βιβλιογραφίας, υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές σχετικά με 
τον ορισμό και την αναγκαιότητα της σχολικής αυτοαξιολόγησης. Συγκεκριμένα, ο όρος 
αυτοαξιολόγηση των σχολείων (school self-evaluation) αναφέρεται σε μία διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία τα σχολεία ενεργούν με αφετηρία τα ίδια, μέσω αυτών και για αυτά 
(Swaffield & MacBeath, 2005). Η θεώρηση του MacBeath που εστιάζει στην 
αποτελεσματικότητα του σχολείου με σκοπό τη βελτίωσή του είναι επίσης χαρακτηριστική 
για τη σημασία που αποδίδει στη διαφορετικότητα κάθε σχολικής μονάδας. Όπως 
επισημαίνεται, «κάθε προσπάθεια αξιολόγησης ενός σχολείου ή οποιουδήποτε άλλου 
οργανισμού γίνεται πάντοτε σε σχέση με τις αξίες και τους σκοπούς τους, είτε είναι ρητά 
εκφρασμένοι είτε όχι» (MacBeath, 2001, p. 27).  

Μία άλλη διάσταση της αυτοαξιόγησης είναι ο συσχετισμός της με τη διασφάλιση της 
ποιότητας, καθώς αναφέρεται σε διαδικασίες σχολικής βελτίωσης. Κατά τους Janssens και 
Amelsvoort (2008), η διασφάλιση της ποιότητας ορίζεται ως μία διαδικασία που εστιάζει 
στα σχολεία, λειτουργεί κυκλικά και συμβάλλει στη βελτίωσή τους. Εφαρμόζεται στενά 
συνδεδεμένη με την αυτοαξιολόγηση για μία ποιοτικότερη αναβάθμιση του σχολείου 
(Θεοφιλίδης, 2012). Οι Hofman, Dijkstra and Hofman, (2008) ορίζουν την αυτοαξιολόγηση 
ως μία φάση ελέγχου και μέτρησης σε ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, με 
προοπτική ρύθμισης και αξιολόγησης των εισροών και εκροών από το ίδιο το σχολείο.  

Στο εσωτερικό του σχολείου, σύμφωνα με τον Σολομών (1999), η αξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας διακρίνεται στην ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση, που αφορά στην κριτική των 
ανώτερων προς τους κατώτερους βάσει της ιεραρχικής κλίμακας διοίκησης του σχολείου, 
και στην συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, στην οποία η όλη διαδικασία 
δίνει έμφαση και υποστηρίζεται από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Ωστόσο, η αξιολόγηση ως όρος έχει 
συνδεθεί εν πολλοίς με το σχολικό έλεγχο και με πρακτικές εποπτείας που χαρακτηρίζουν 
τον «επιθεωρητισμό» (Hofman et al., 2008).  

Στη χώρα μας, μετά από πολύχρονη απουσία κάθε μορφής αξιολογικής διαδικασίας, 
εισήχθη ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης με σκοπό, όπως τουλάχιστον διατείνεται, τη 
βελτίωση του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου. Αφού προηγήθηκε η πιλοτική εφαρμογή 
του κατά τα έτη 2010-2012, προωθήθηκε το διδακτικό έτος 2013-2014 η γενικευμένη 
εφαρμογή του. Το υποχρεωτικό πλαίσιο που συνόδευε την όλη διαδικασία 
αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη και καχυποψία από τους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων, -γεγονός που παρατηρείται και σε διαφορετικά εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια -
(MacBeath, 2008; Croxford, Grek & Shaik, 2009). Η επιβεβλημένη εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης, με τη σχεδόν ταυτόχρονη εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, 
είχε τελικά αρνητικό αντίκτυπο, γεννώντας ζητήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας ακόμη 
και σε όσους αναγνωρίζουν τη θετική συμβολή της στη βελτίωση του σχολείου 
(MacNamara, O’Hara, Lisi, & Davidsdottir, 2011; Swaffield, 2008; MacBeath, 2008; Croxford 
et al., 2009). 
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Δομικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 

Κάθε χώρα διαμορφώνει το δικό της πλαίσιο για την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου (Α.Ε.Ε.) και εν συνεχεία εφαρμόζει το μοντέλο που εκφράζει τη δική της εκπαιδευτική 
πολιτική. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα υιοθετεί στρατηγικές, άλλοτε προσανατολισμένες σε 
εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης, όπως είναι ο «επιθεωρητισμός», και άλλοτε σε 
παράγοντες του ίδιου του σχολείου, γεγονός που παραπέμπει σε αξιολόγηση εκ των έσω, 
όπως είναι η αυτοαξιολόγηση. Σύμφωνα με τoυς Vanhoof και Petegem (2007), μια 
συνδυαστική μορφή θα μπορούσε να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την εσωτερική 
αξιολόγηση, με την νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της εξωτερικής αξιολόγησης, 
αποφεύγοντας τον κίνδυνο της υποκειμενικής ερμηνείας. Τα σχολεία «θα παρουσιάζουν 
τον εαυτό τους» μέσα από μία συστηματική διαδικασία «κυκλικών δραστηριοτήτων» 
(Janssens & Amelsvoort, 2008), στοχευμένα και συλλογικά, σε διάλογο μάλιστα με 
εμπλεκομένους και εκτός της σχολικής κοινότητας. Το κανονιστικό πλαίσιο που εκφράζει 
αυτό το συνδυασμό παρουσιάζεται σύμφωνα με τον MacBeath (2001) με τις εξής 
λειτουργικές μορφές: α. την παράλληλη, β. τη διαδοχική και γ. τη συνεργατική. 

Η αυτοαξιολόγηση εμφανίζεται ως μία πολυπαραγοντική και πολυδιάστατη διαδικασία, η 
οποία δρα στο δίπολο αυτονομία-υποστήριξη. Στο Σχήμα 1 που ακολουθεί, απεικονίζονται 
οι βασικές διεργασίες αυτού του μοντέλου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Από τη μία 
πλευρά, γίνεται λόγος για  λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό του σχολείου (εσωτερική 
αξιολόγηση), με μία υποστηρικτική δομή από αρμόδιους φορείς και πρόσωπα μέσω του 
ρόλου του κριτικού φίλου, και από την άλλη για αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με 
όρους λογοδοσίας (εξωτερική αξιολόγηση) (Croxford et al., 2009; Ozga, 2013; Swaffield, 
2015; Karagiorgi, Nicolaidou, Yiasemis, & Georghiades, 2015). Στην πρώτη περίπτωση, 
έχουμε τη θεωρητική προσέγγιση της σχολικής βελτίωσης, ενώ στη δεύτερη της σχολικής 
αποτελεσματικότητας. Όλες αυτές οι διεργασίες σχηματίζουν ένα πλέγμα αλληλένδετων 
ρόλων, δρώντων υποκειμένων και ενεργειών. 

 
  

  
   
 
  
 
    
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση του εννοιολογικού πλέγματος της αυτοαξιολόγησης στο 
πλαίσιο συνδυασμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 
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Στοχοθεσία και διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης 

Η αυτοαξιολόγηση συναντάται στη σύγχρονη βιβλιογραφία ως διαδικασία που «συνδέεται 
είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη βελτίωση του σχολείου» (Hoffman et al., 2009, p. 48), με 
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (McNamara et al., 
2011), συμβάλλοντας παράλληλα και  στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
(Μπαγάκης, 2005; Schildkamp, Visscher, & Luyten, 2009; MacBeath, 2008). Σημαντικός 
επίσης εκτιμάται πως είναι ο προσανατολισμός της αυτοαξιολόγησης στο πεδίο της 
αποτελεσματικής διδασκαλίας/effective teaching (Karagiorgi et al., 2015). Η συλλογικότητα, 
η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός θεωρούνται θετικά στοιχεία για την παραγωγή 
έργου στη διδακτική πράξη και τη διοίκηση ενός σχολείου (Vanhoof, Petegem, Verhoeven, 
& Buvens, 2009). Αντιθέτως, η καλλιέργεια εποπτικού ελέγχου, η ακύρωση της ατομικής 
ευθύνης και η τροπή σε ένα γραφειοκρατικό  τρόπο διεκπεραίωσης δημιουργούν ένα κλίμα 
άρνησης, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία κατά της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης 
(Blok, Sleegers, & Karsten, 2008; Hall & Noyes, 2009). 

Στο Σχήμα 2 αναπαριστώνται στρατηγικές, στάσεις και αντιλήψεις στα βασικά πεδία της 
αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση. Αποτελούν κυρίως 
δομικά στοιχεία πρακτικών ανάδρασης και ανατροφοδότησης που συνθέτουν βασικές 
λειτουργίες πομπού και δέκτη στο πεδίο διαμόρφωσης σχετικής κουλτούρας (Croxford et 
al., 2009; Vanhoof et al., 2009; Bangs & MacBeath, 2012; Swaffield, 2015). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης των στοιχείων που συνθέτουν την 
κουλτούρα της αυτό-αξιολόγησης. 
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Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της 
προσδίδει ένα συστηματικό χαρακτήρα συγκεντρωτικού ή αποκεντρωτικού 
προσανατολισμού.  

Οι ιδιαιτερότητες του εθνικού εκπαιδευτικού πλαισίου και η διαμόρφωση σχετικής 
σχολικής κουλτούρας δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν παρόμοιες πρακτικές 
συνεργασίας και σύμπραξης, πάντοτε με την παραδοχή της διαφορετικότητας των σχολείων 
(MacBeath, 2001).  

Ερευνητικές προσεγγίσεις για την αυτοξιολόγηση 

Σχετικές έρευνες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο προσεγγίζουν τη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγηση σε σχέση με τη σχολική κουλτούρα και τα πιθανά αποτελέσματα στις 
επιδόσεις των μαθητών (Hargreaves, 2014; Harks, Rakoczy, Hattie,  Besser, & Klieme, 2014). 
Γίνεται λόγος για σχολική και πολιτισμική κουλτούρα που αντιπαρέρχεται την παραδοσιακή 
οργανωτική κουλτούρα μιας γραφειοκρατικής δομής, προτάσσοντας τη συμμετοχή όλων με 
την αξιοποίηση μίας αναδυόμενης και πολύπλευρης προσέγγισης της εσωτερικής 
αξιολόγησης για τις μαθητικές επιδόσεις (Ryan et al., 2007), με βάση το σχολείο και τον 
πολιτισμό. 

Όσον αφορά στην αυτοαξιολόγηση, η θετική στάση των εκπαιδευτικών ευνοεί την επιτυχή 
έκβαση της διαδικασίας (Vanhoof et al., 2009). Επίσης, αυτή ενισχύεται από τη λειτουργία 
του σχολείου και την επιρροή του γενικότερα στις στάσεις των εκπαιδευτικών (Scheerens, 
2004). Έχει διαπιστωθεί ακόμα ότι οι διευθυντές των σχολείων, αν και είναι θετικοί με μία 
αξιολογική διαδικασία (Vanhoof et al., 2009), ενδιαφέρονται περισσότερο για την εδραίωση 
μιας συνεργατικής νοοτροπίας, με στόχο τη βελτίωση του σχολείου (Swaffield & MacBeath, 
2006; MacBeath 2008; Hall & Noyes, 2009). Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της 
ανταγωνιστικότητας (O’ Brien et al., 2015) μεταξύ των εκπαιδευτικών, κυρίως ανάμεσα σε 
νέους και παλαιότερους (Hall & Noyes, 2009). Τα παραπάνω καταγράφονται συνήθως μέσα 
σε ένα κλίμα ανασφάλειας και καχυποψίας (Plowright, 2007; MacBeath, 2008; Hofman et 
al., 2009; Croxford et al., 2009) αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις των υπευθύνων 
για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και τις επιταγές των θεσμικών κειμένων της 
εκπαιδευτικής νομοθεσίας, -κυρίως δε όταν πρόκειται για την παρακολούθηση των εκροών 
του σχολείου -(Ozga, 2009, 2013). 

Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, η σχολική ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Αλλά και το ίδιο το προσωπικό με την επιμόρφωσή 
του (Plowright, 2007; MacBeath, 2008) τροφοδοτεί την ύπαρξη μιας «θεμελιώδους έννοιας 
ασφάλειας» (Swaffield, 2008, p. 332), διαμορφώνοντας συνθήκες δημοκρατικής 
συμμετοχής (Ozga, 2013) στα ζητήματα του σχολείου. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ένταση που επέρχεται από την ανάληψη ευθύνης ενός 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου, το άγχος που επιβαρύνει την επαγγελματική 
ιδιότητα των εκπαιδευτικών, η έλλειψη χρόνου για μία συστηματική και οργανωμένη 
συμμετοχή, καθώς και ο φόρτος εργασίας που επιβαρύνει το προσωπικό, δεν επιφέρουν 
πάντοτε την επιθυμητή έκβαση του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης. Σύνηθες 
αποτέλεσμα, η αποτύπωση μιας αρεστής και φαινομενικά λειτουργικής σχολικής εικόνας 
(Hall & Noyes, 2009). 

Ο παράγοντας «χρόνος» (Karagiorgi et al., 2015) αναδείχθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως 
κρίσιμος. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί (Hall και Noyes, 2009) ότι απέναντι σε πιεστικές και 



Διερεύνηση της απόπειρας θεσμικής αυτοαξιολόγησης στο ελληνικό Νηπιαγωγείο 105 

συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις, η παρέμβαση των εκπροσώπων των 
εκπαιδευτικών προσανατολίζει τις θεσμικές και πολιτικές επιταγές σε μία όσο το δυνατόν 
συμπόρευση των δύο πλευρών. Μία συμπόρευση ρόλων και λόγου για εκπαιδευτικά 
ζητήματα, που θα μπορούσε να δώσει ευκαιρίες και δυνατότητες ανάληψης ηγετικού 
ρόλου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με την στήριξη των εκπροσώπων τους, στο 
πλαίσιο μιας  πολιτικής από τους ίδιους  (teacher policy) (Bangs & MacBeath, 2012). Κατά 
τον Plowright (2007), η συνεχής διαβούλευση του διδακτικού προσωπικού με τους 
καταγραφείς των σχολικών αποτελεσμάτων (π.χ. της επίδοσης των μαθητών) ενθαρρύνει 
την ύπαρξη ενός «επαγγελματικού διαλόγου» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με κριτήριο τον 
αναστοχασμό και απώτερο σκοπό τη θετική επίδραση στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 
και τη σχολική βελτίωση, έχοντας όσο το δυνατόν ισότιμο ρόλο στην αποτίμηση των 
πεπραγμένων τους.  

Το έδαφος για την υποδοχή της αυτοαξιολόγησης είναι πια ώριμο, ενώ η στάση των 
εκπαιδευτικών θα γίνει ακόμα περισσότερο θετική μόλις νιώσουν την ασφάλεια μιας 
αμφίπλευρης διαλογικής επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων (Swaffield, 2008), δηλαδή 
μίας από κοινού διαλογικής σχέσης όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία (MacBeath, 
2001; Hall & Noyes, 2009). Όμως, σε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα τέτοιο 
εγχείρημα βρίσκει δυσκολίες αν αναλογιστούμε ότι και η ίδια αυτοαξιολογική διαδικασία 
έχει πάρει τροπή  προς μια μορφή λογοδοσίας προς τις διοικητικές αρχές, ως διαδοχικό 
στάδιο σε εξωτερικές αξιολογήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της λεγόμενης «ευφυούς 
λογοδοσίας» (Ozga, 2009, p. 153), κατά την οποία τα σχολεία δραστηριοποιούνται ως 
αποτελεσματικοί οργανισμοί μάθησης που λογοδοτούν για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό 
της βελτίωσής τους, τόσο σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας όσο και σε ζητήματα 
μαθητικών επιδόσεων. Η παραπάνω παραδοχή που συναντάται στη βιβλιογραφία ως 
«κουλτούρα» (Ryan et al., 2007; Hofman et al., 2009) συνδέεται με τη συστηματική 
συνύπαρξη στάσεων, συμπεριφορών, αξιών και αντιλήψεων που ορίζουν νοοτροπίες και 
ρόλους, διαμορφώνοντας τη μοναδικότητα και διαφορετικότητα του σχολικού κλίματος και 
της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. 

Το πλαίσιο της έρευνας 

Κατά το έτος 2013-14, κλήθηκαν τα σχολεία της χώρας μας να υλοποιήσουν καθολικά το 
πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.), (Υ.Α.32773/Γ1/6-3-
2014 Υ.Α), διαδικασία η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Αφενός η εφαρμογή της Α.Ε.Ε. με εστίαση στην ευθύνη των Διευθυντών των 
σχολείων και αφετέρου η εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού διαμόρφωσαν ένα 
κλίμα προβληματισμού και δυσπιστίας, με έντονες αντιδράσεις και από το χώρο των 
συνδικαλιστικών εκπροσώπων.  

Το βασικό διακύβευμα είναι η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών (MacBeath, 2008) κατά 
την ενασχόλησή τους με ένα τέτοιο πρόγραμμα, η οποία αποκτάται τόσο με την εξοικείωση 
(MacBeath, 2008) όσο και με την εμπιστοσύνη (Swaffield, 2008) προς τους υπεύθυνους της 
διοικητικής δομής, κυρίως σε ένα σύστημα που λειτουργεί με διαδικασίες «από πάνω προς 
τα κάτω». Στη χώρα μας, «η έλλειψη συστηματικότητας στη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης» (Σολομών, 1999, σ. 19) εκτιμάται ως βασική προϋπόθεση για την 
αδυναμία υλοποίησής της. 
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Συνεπώς τίθεται το μεγάλο ζητούμενο, αυτό της αποδοχής και της ετοιμότητας των 
εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε συλλογικές πρακτικές αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας, χωρίς εμπειρία και σχετική 
συστηματική επιμόρφωση (Σολομών, 1999; Swaffield & MacBeath, 2006). 

Η αποδοχή της αυτοξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να παραβλέπει τη 
σημασία του ρόλου τους σε αυτή, με επακόλουθο τη κατασκευή ταυτοτήτων και την 
εδραίωση στάσεων και αντιλήψεων (Vanhoof et al., 2009). 

Σκοπός  και στόχος της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, αναφορικά με την ένταξη του 
προγράμματος της Α.Ε.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία κατά το διδακτικό έτος 2013-2014. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν η διερεύνηση του βαθμού επιρροής στις αντιλήψεις τους 
αναφορικά με τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη λειτουργία του σχολείου και η  στάση 
που ενδεχομένως διαμόρφωσαν μέσα στο υποχρεωτικό κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση την προβληματική και το σκοπό της έρευνας διατυπώθηκαν τα εξής ερευνητικά 
ερωτήματα: 

1. Σε ποιο βαθμό επηρέασε το υποχρεωτικό πλαίσιο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης τις  
απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της στη σχολική ζωή και την 
εκπαιδευτική διαδικασία; 

2. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης 
νοηματοδοτούν την ανάγκη τους για ενεργητικό ρόλο και λόγο στη λήψη αποφάσεων για 
ζωτικής σημασίας ζητήματα που τους αφορούν;  

3. Η ύπαρξη σχετικής σχολικής κουλτούρας δρα καταλυτικά στην ενσωμάτωση νέων 
πρακτικών και δράσεων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης;   

4. Η αυτοαξιολόγησης διαμορφώνει συνθήκες αναβάθμισης του εκπαιδευτικού σε 
συνάρτηση με την βελτίωση της σχολικής μονάδας;  

5. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σε ρυθμιστικούς κανόνες «από πάνω προς τα κάτω» 
σηματοδοτούν την ανάγκη αλλαγής εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η γενικότερη ταξινόμηση της παρούσας έρευνας με βάση τόσο το σχεδιασμό όσο και τη 
διεξαγωγή της μπορεί να ενταχθεί σε μια πρώτη προσπάθεια «επισκόπησης» σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών (Cohen & Manion, 1994). Τα δεδομένα της 
έρευνας προέκυψαν από τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων στο διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 
2015 με ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγιο,  το οποίο συμπληρώθηκε από νηπιαγωγούς 
του νομού Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2014-2015. Πρόκειται για τυχαία 
δειγματοληψία, καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευτικών δεν έγινε κατόπιν επιλογής. Από το 
σύνολο των περίπου 240 υπηρετούντων νηπιαγωγών στο νομό Κορινθίας λάβαμε 109 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, ποσοστό μικρότερο του 50%. Το γεγονός αυτό 
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σκιαγραφεί ως ένα βαθμό την επικρατούσα τάση κατά τη γενικευμένη εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης.  

Το τελικό ερωτηματολόγιο το οποίο και δόθηκε (δες Παράρτημα) προς συμπλήρωση 
περιλαμβάνει 17 ερωτήσεις που είχαν κατηγοριοποιηθεί σε στάδια, σε «ερευνητικά πεδία» 
(Cohen, Manion & Morrison, 2008, σ. 415). Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται (7) «κλειστές» 
ερωτήσεις που αφορούν ατομικά στοιχεία των νηπιαγωγών, το φύλο, την ηλικία, την 
υπηρεσιακή τους σχέση στο νηπιαγωγείο και το επίπεδο μόρφωσής τους. Στο δεύτερο 
μέρος περιλαμβάνονται (13) «κλειστές» ερωτήσεις, στις οποίες ζητήθηκαν οι απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης, το βαθμό συμβολής 
της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση του σχολείου καθώς και το βαθμό συμφωνίας τους με 
δηλώσεις που αφοροούν τη σχολική μονάδα αλλά  και πέρα από αυτή σχετικά με τη 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Υπάρχουν και (4) «ανοικτές» ερωτήσεις με προτάσεις και 
υποδείξεις των συμμετεχόντων στην έρευνα,  με περιορισμένης έκτασης απαντήσεις. 

Συμπεράσματα/συζήτηση 

Ακολουθούν τα συμπεράσματα και η συζήτηση, με βάση τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα. 
Προς επίρρωσή τους, έχουν προστεθεί τα πλέον χαρακτηριστικά γραφήματα 
αποτελεσμάτων, αφού η εξαντλητική τους παρουσίαση θα υπερέβαινε την έκταση αυτού 
του άρθρου. 

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά το υποχρεωτικό πλαίσιο εφαρμογής, 
προκύπτει ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο εφαρμογής της από το αρμόδιο Υπουργείο και τη 
γενικότερη στάση τους ως προς τις πρακτικές του.  

 

 
 

Γράφημα 1: Αντιλήψεις για το βαθμό αναγκαιότητας της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

 

Ναι 

'Οχι 

67,89% 

74,0 

32,11% 

35,0 



108 Ι. Αργύτη, Γ. Μπαγάκης 

Στην περίπτωση της έρευνάς μας, αν και οι εκπαιδευτικοί κρίνουν απαραίτητη την 
εφαρμογή της, το υποχρεωτικό πλαίσιο που εδραιώθηκε με τη σχετική εγκύκλιο 
δημιούργησε συνθήκες επιφυλακτικότητας και καχυποψίας, με έντονη την αμφισβήτηση 
για την αξιοποίηση των δεδομένων τους. 

Προκύπτει επίσης ότι ισχυρό αρνητικό παράγοντα αποτελεί η υποχρεωτικότητα  και η 
σύνδεση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Το εύρημά μας αυτό συμφωνεί με τη 
σχετική βιβλιογραφία, στην οποία επισημαίνεται η ανασταλτική στάση των εκπαιδευτικών 
ως απόρροια της επιφύλαξης και της καχυποψίας τους για τις υποχρεωτικές διεργασίες 
υλοποίησης και για τη χρησιμοποίηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων (MacBeath, 2008; 
Hofman, et al., 2008; Croxford et al., 2009; Vanhoof et al., 2009) (Γραφήματα 2 και 3). 

 
Γράφημα 2: Η υποχρεωτικότητα από το υπουργείο ως αρνητικός παράγοντας για τη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 

 
Γράφημα 3: Η ενδεχόμενη σύνδεση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως ένας αρνητικός 

παράγοντας για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 
Η υποχρεωτική ανάμειξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος αποδεικνύεται και από 
τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτό, που για τις περισσότερες πραγματοποιήθηκε με 
ανάθεση από τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων. Ζητήματα δυστοκίας σε συνεργατικό 
επίπεδο βρίσκουμε και στα πορίσματα της έρευνας των (Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 
2015). Κατά τους Hall & Noyes (2009), η ανταγωνιστικότητα εστιάζεται κυρίως στη σχέση 
μεταξύ νεότερων και παλαιότερων στον εργασιακό χώρο, με τους νεότερους να 
εμφανίζονται πιο δεκτικούς σε ανάλογες διαδικασίες. Μαζί με την υποχρεωτικότητα, τα 
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υποκείμενα της έρευνάς μας δηλώνουν σε σημαντικό ποσοστό (84,4%) πως η βεβιασμένη 
εφαρμογή της αυτοαξιολόγηση ήταν επίσης ένας αρνητικός παράγοντας για τη συμμετοχή 
τους.   

Τονίζεται εμφατικά ο εντοπισμός των θετικών και αρνητικών σημείων του σχολείου με την 
ενεργητική δράση τους, καθώς ενισχύεται η συλλογική εργασία. Η συντριπτική πλειοψηφία 
θεωρεί πως ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντά του όταν λειτουργεί 
συνεργατικά. Κοινή συνιστώσα όλων των προσπαθειών διαφαίνεται πως είναι η  συνύπαρξη 
προς μία κατεύθυνση εκδημοκρατισμού (Blok et al., 2008) κατά την παραγωγή έργου, καθώς 
η μεγάλη πλειοψηφία εκτιμά πως η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση των 
δημοκρατικών διαδικασιών. 

Επιπλέον, η αυτενέργεια και η συνολική συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας στην αυτοαξιολόγηση παρουσιάζονται σε έρευνες ως σημαντικά στοιχεία και για 
τη μεταξύ τους σχέση (MacBeath, 2001, 2008; Scheerens, 2004; Hall και Noyes, 2009; 
Hargreaves, 2014; Harks et al., 2014). Αυτή η τάση ενδεχομένως δεν έχει επιφέρει ακόμα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς οι περισσότερες νηπιαγωγοί εκτιμούν ότι η 
αυτοαξιολόγηση δεν συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος της σχολικής μονάδας. 
(Γράφημα4) 

 
Γράφημα 4: Βελτίωση του κλίματος της σχολικής μονάδας μέσα από την διαδικασία της 

αυτοαξιολογησης. 
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την υλοποίηση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης,  προκύπτει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία (90,8%) των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά πως πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης. (Γράφημα 5) 

 
 

 
Γράφημα 5: Σχηματική απεικόνιση του βαθμού συμφωνίας για την αναγκαιότητα να λαμβάνονται 

υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών από τους ιθύνοντες. 

 
Έτσι, εμφανίζονται ως στοιχεία ύψιστης σημασίας η ανάληψη πρωτοβουλιών και ρόλου στο 
δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Η πλειοψηφία 
των νηπιαγωγών θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαλε θετικά στη  συνεργασία σχολείου με 
τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Όλο αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται από την επίσης θετική συμβολή της αυτοαξιολόγησης 
στη συνεργασία του σχολείου με τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως με το σύλλογο 
γονέων- και κηδεμόνων ως έναν από τους κυριότερους εταίρους, όπως άλλωστε 
αναφέρεται και στη βιβλιογραφία (Hofman et al., 2009). Υπάρχουν βέβαια ερευνητικά 
πορίσματα που εμφανίζουν τη γονεϊκή επιλογή ως έναν παράγοντα που δρα ενίοτε ως 
μηχανισμός ελέγχου των πεπραγμένων των σχολείων, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. 
Παρ’ όλα αυτά, το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και η αποτελεσματική 
συνεργασία του με τους φορείς, μπορεί να προσφέρει κατά βάση θετικά στοιχεία τόσο στο 
εκπαιδευτικό έργο όσο και στο ευρύτερο διοικητικό και καθοδηγητικό πλαίσιο του 
σχολείου. 

Όμως, η λογική των εντελλόμενων διεργασιών με την ταυτόχρονη αναζήτηση και εδραίωση 
της βελτίωσης του σχολείου προκαλεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό στο ευρύτερο 
πλαίσιο στόχων και σκοπών της αυτοαξιολόγησης, συρρικνώνοντας τον ενεργητικό ρόλο των 
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για το σχολείο. Με το συμπέρασμά μας αυτό  
συμφωνούν και τα πορίσματα σχετικών ερευνών (Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015), 
δίνοντας στον εν λόγω προβληματισμό έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την κατάληξη 
μιας τέτοιας διαδικασίας. Η γενικότερη αυτή τάση επιβεβαιώνεται και από την 
συγκεκριμένη έρευνα, με τη συντριπτική πλειοψηφία (94,5%) να συμφωνεί με τη δήλωση 
πως «θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει περισσότερο στις αποφάσεις του 
σχολείου».  

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με την ύπαρξη σχετικής σχολικής 
κουλτούρας, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες νηπιαγωγοί εκτιμούν ότι η 
τελική έκθεση της αυτοαξιολόγησης δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του σχολείου 
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(Γράφημα 6), στοιχείο που επισημαίνεται και από την έρευνα των Hall και Noyes (2009) και  
Plowright (2007). 

 
Γράφημα 6: Βαθμός αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας του Νηπιαγωγείου μέσω της τελικής 

έκθεσης 

 
Σ’ αυτό το σημείο εντοπίζουμε μία αντιφατική τοποθέτηση, καθώς από την μία πλευρά τα 
υποκείμενα της έρευνας εκτιμούν πως η όλη διαδικασία οδηγεί  στην ανάδειξη των ισχυρών 
σημείων του σχολείου και τον εντοπισμό των αδυναμιών, από την άλλη όμως επισημαίνουν 
μία αναποτελεσματικότητα στην προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας του 
σχολείου στην τελική έκθεση της αυτοαξιολόγησης. (Γραφήματα 7 και 8) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Γράφημα 7: Συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων 
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Γράφημα 8: Συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην επισήμανση των αδυναμιών της σχολικής 

μονάδας 

 
Όσο κι αν προκαλεί ενδιαφέρον η θέση αυτή, επισημαίνεται ως επακόλουθο η έλλειψη 
σχετικής κουλτούρας και η μη οργανωμένη συλλογή των δεδομένων, π.χ. με ημερολόγιο, 
ομαδοποίηση και καταγραφή των στοιχείων για την ανάπτυξη οργανωμένων και 
συντονισμένων δράσεων, όπως εμπεριέχονται στη δομή της αυτοαξιολόγησης. Πρόκειται 
για ένα σύνολο αξιών και στάσεων απαραίτητων για την συλλογική δράση προς έναν κοινό 
σκοπό βελτίωσης και ανάπτυξης, που οριοθετούν την κουλτούρα του κάθε σχολείου 
(Swaffield & MacBeath, 2006; Hofman et al., 2009; Μπαγάκης & Σκιά, 2015). 

Η τοποθέτησή αυτή επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις στα συναφή ερωτήματα:  Οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα υποστηρίζουν ότι η έλλειψη σχετικής κουλτούρας δυσχεραίνει 
τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα αποτελούσε 
θετικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους. (Γράφημα 4) 

Ο τομέας της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 
επισημαίνεται σε πρόσφατες έρευνες ως καταλυτικός για την εφαρμογή της σε όλα τα 
στάδια του σχεδιασμού (Swaffield & MacBeath, 2006; Plowright, 2007; Bangs & MacBeath, 
2012; Karagiorgi et al., 2015), καθώς οδηγεί το εκπαιδευτικό προσωπικό σε αυξημένα 
επίπεδα αυτοπεποίθησης και περιορίζει την ανησυχία τους για την επάρκεια του 
διαθέσιμου χρόνου (O'Brien et al., 2015). Οι περισσότερες νηπιαγωγοί υποστηρίζουν πως 
δεν προηγήθηκε ενημέρωση. Ακόμα και το μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσε 
πως ενημερώθηκε σχετικά, έκρινε πως η ενημέρωση δεν ήταν επαρκής. (Γράφημα 9) 
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Γράφημα 9: Επάρκεια ενημέρωσης για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 
Άλλωστε, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, το βάρος μίας τόσο απαιτητικής καθοδήγησης σε 
παιδαγωγικό και επιστημονικό επίπεδο το επωμίστηκαν οι προϊσταμένες και όχι ένας 
οργανωμένος και υποστηρικτικός φορέας.  

Ως προς το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το αν η αυτοαξιολόγηση διαμορφώνει 
συνθήκες αναβάθμισης τους εκπαιδευτικού, επισημαίνεται η  ανατροφοδότηση ως 
στοιχείο προώθησης της γνώσης. Αυτό  συναντάται στη βιβλιογραφία ως δομικό στοιχείο τη 
μάθησης στην αυτοαξιολόγηση (Swaffield & MacBeath, 2006; MacBeath, 2008). Πιο 
συγκεκριμένα, ένα σημαντικό ποσοστό των νηπιαγωγών παρουσιάζει την ανατροφοδότηση 
του έργου τους ως έναν από τους σημαντικούς παράγοντες θετικής επιρροής για τη 
συμμετοχή τους στην αυτοαξιολόγηση, κάτι που επισημαίνεται και στις απαντήσεις τους 
στη σχετική ερώτηση ανοιχτού τύπου. (Γράφημα 10) 

 
Γράφημα 10: Η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου του εκπαιδευτικού ως θετικός 

παράγοντας για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η θέση τους για την καλύτερη ανταπόκριση στα 
καθήκοντά τους όταν λειτουργούν συνεργατικά, δήλωση με την οποία συμφωνούν σε 
υψηλό ποσοστό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. (Γράφημα 11) 

 

 
Γράφημα 11: Καταγραφή του βαθμού συμφωνίας στην ερώτηση εάν ο εκπαιδευτικός 

ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντά του όταν λειτουργεί συνεργατικά στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης 

 
Αυτό επισημαίνεται και στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία οι συνεργατικές σχέσεις 
εξυπηρετούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επίλυση προβλημάτων και την 
αυτομόρφωση (Bangs & MacBeath, 2012; Swaffield, 2015).  Αυτό επαληθεύεται και από τα 
ευρήματα της έρευνάς μας, που δείχνουν πως για ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών η 
βελτίωση της σχολικής μονάδας είναι θετικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους στην 
αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Γράφημα12). 

 
Γράφημα 12: Η βελτίωση της σχολικής μονάδας ως θετικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους 

στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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Με μικρή διαφορά υπερτερεί η θέση των νηπιαγωγών που δεν εκτιμούν ότι λειτουργεί η 
αυτοαξιολόγηση ενισχυτικά στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν 
έχουν επίσης οι δηλώσεις τους στο ποιοτικό μέρος της έρευνας, όπου εντοπίζονται 
δυσκολίες συνεργασίας και ανεύρεσης κοινού σκοπού. Συγκεκριμένα, η εστίαση του 
προβληματισμού τους έγκειται στη σχέση προϊσταμένης και λοιπού διδακτικού 
προσωπικού, τη μεταξύ τους συνεργασία και το δίπολο κοινός σκοπός- προσωπικές 
προσδοκίες. Αυτό συνάδει με έρευνες που υποστηρίζουν ότι η σχολική ηγεσία 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη θετική έκβαση ανάπτυξης και υλοποίησης 
προγραμμάτων αυτοαξιολόγησης (Hall & Noyes, 2009; O’ Brien et al., 2015). Επισημαίνεται 
η προσανατολισμένη στη μάθηση και την ανατροφοδότηση σχολική ηγεσία, που 
μετασχηματίζει το σχολείο σε έναν οργανισμό πολιτισμικής κουλτούρας, με  επαγγελματικό 
διάλογο (Plowright, 2007; Swaffield, 2015) εντός του σχολικού πλαισίου, αλλά και εκτός, σε 
ευρύτερο εθνικό πλαίσιο. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης, πως ενώ οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος τους και επιζητούν περισσότερη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, εν τούτοις δεν αισθάνονται ότι αναπτύσσονται 
επαγγελματικά. Αντιθέτως, έρευνες στο διεθνή χώρο εμφανίζουν την αα ως μία διαδικασία 
που συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Μπαγάκης, 2005;  
Schildkamp et al., 2009). 

Σε σχέση με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα για την έλλειψη εμπιστοσύνης σε 
ρυθμιστικούς κανόνες «από πάνω προς τα κάτω», από την επεξεργασία των δεδομένων 
προκύπτει ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης επιφέρει ισχυρούς 
ενδοιασμούς και επιφυλακτικότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έτσι, η συντριπτική 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (90,8%) (Γράφημα 13) δηλώνει πως υπό 
αυτές τις συνθήκες αυξάνεται το άγχος. (Το 90,8% προκύπτει από την άθροιση των 
ποσοστών του Συμφωνώ και του Συμφωνώ απόλυτα). 

 

 
 

Γράφημα 13: Βαθμός συμφωνίας για την αύξηση του άγχους του εκπαιδευτικού κατά την 
συνολική εκπαιδευτική διαδικασία με τη συμμετοχή του στην αυτοαξιολόγηση. 

 
Εύρημα που συνάδει με πορίσματα διεθνών ερευνών (MacBeath, 2008; Hall & Noyes, 2009; 
Karagiorgi et al., 2015). Η σύμφωνη γνώμη των ερωτώμενων για τη σύνδεση της 
αυτοαξιολόγησης με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δικαιολογεί την διαμόρφωση 
ανάλογης συναισθηματικής διακύμανσης (ή κατάστασης) κατά την αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου τους, στοιχείο που συναντάμε και σε σχετικές διεθνείς έρευνες.  

Το Π.Δ. 152/13 έδωσε άλλη διάσταση στον υπάρχοντα προβληματισμό τους. Η ισχύς του 
Π.Δ. παράλληλα με την ήδη επιβεβλημένη εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης μετέτρεψε το 
περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του προγράμματος σε διαδικασία «καθηκοντολογίου», 

Συμφωνώ 
 απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ  
απόλυτα 

50 

40 

30 

20 

10 

0 



116 Ι. Αργύτη, Γ. Μπαγάκης 

αποτιμώντας με κριτήρια «από πάνω προς τα κάτω/top-down» την ποιότητα παροχής του 
εκπαιδευτικού έργου,  και όχι σε πρακτική εκ των έσω για ένα σχολείο που μαθαίνει 
(Μπαγάκης κ.ά. 2007) για να βελτιωθεί (McNamara et al., 2011; Janssens & Amelsvoort, 
2008; Hofman et al., 2008).   Η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος της παρούσας έρευνας 
είναι επιφυλακτική απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, καθώς συμφωνεί στο ότι η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στον τρόπο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης «από πάνω προς τα κάτω» ήταν 
ένας αρνητικός παράγοντας στο να συμμετάσχουν στην αυτοαξιολογική διαδικασία. 
(Γράφημα 14) 

 

 
Γράφημα 14: Ραβδόγραμμα κατανομής του βαθμού συμφωνίας για το εάν η έλλειψη 

εμπιστοσύνης για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης «από πάνω προς τα 
κάτω» είναι αρνητικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους σε αυτή. 

 
Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των ποιοτικών δεδομένων που 
εστιάζουν στο εν λόγω ζήτημα, στην ανοιχτή ερώτηση της υφιστάμενης έρευνας. Η 
προβληματική για τις top–down (από επάνω προς τα κάτω) διαδικασίες σε σχέση με τις 
bottom up (από κάτω προς τα πάνω) στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης (και όχι μόνο) 
βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσμο 
και διχάζει φορείς και θεσμούς της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο (Croxford et al., 2009). Κατά τους Hofman et al. (2008), υπό αυτές τις συνθήκες το 
διδακτικό προσωπικό καταβάλλεται από άγχος, καθώς επωμίζεται πρόσθετη εργασία λόγω 
των εξωτερικών πιέσεων για βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις. Σε αυτό το σημείο ο 
παράγοντας χρόνος καθορίζει αναπόφευκτα την όλη δράση και την αποτελεσματικότητά της 
(Hall & Noyes, 2009; Karagiorgi et al, 2015; O’ Brien et al., 2015). Κατά τους O’ Brien et al. 
(2015), η εξοικονόμηση χρόνου αποτελεί σημαντική δυσκολία συμμετοχής σε μία τέτοια 
διαδικασία. Στην ίδια άποψη συγκλίνει και η πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας που 
δηλώνουν ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης, πλην του αναλυτικού προγράμματος. 

Αναδεικνύεται επίσης ένα ακόμα σημαντικό εύρημα, το ότι σε μεγάλο ποσοστό οι 
συμμετέχοντες  θεωρούν ως αρνητικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
αυτοαξιολόγησης τη μη ανταπόκριση των πολιτικά ιθυνόντων στους προβληματισμούς 
τους. Όλα αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική 
εφαρμογή της. Άλλωστε, το ποσοστό του 76,2% των συμμετεχόντων που αναγνωρίζει την 
αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής ως έναν θετικό παράγοντα συμμετοχής στις 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, σκιαγραφεί μεν τη δυσανασχέτησή τους για επιβεβλημένες 
πρακτικές, καταδεικνύει δε την επιθυμία τους για δράσεις βασισμένες στο σχολείο, ως 
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συνέπεια δημοκρατικών διαδικασιών και όχι νομοθετικών διατάξεων υπό τη μορφή 
κυρώσεων. (Γράφημα 15) 

 
Γράφημα 15: Η ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής ως θετικός παράγοντας για τη 

συμμετοχή τους στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

 
Γίνεται αντιληπτό πως η επιφυλακτικότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης (Swaffield, 2015) 
στα συστήματα συγκεντρωτικού τύπου, οδηγούν σε άγχος και άρνηση της όποιας 
αποτίμησης του παραγόμενου έργου τους. Κάτω από τέτοιες ασταθείς συνθήκες 
νομοθετικών ρυθμίσεων και στρατηγικών, η επιρροή των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών 
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στις κατευθυντήριες γραμμές δράσης του κλάδου, 
λαμβάνοντας άλλοτε ρόλο συνεργατικό κι άλλοτε αντιπαραθετικό απέναντι σε ανάλογες 
πρακτικές (Hall & Noyes, 2009; Bangs & MacBeath, 2012). Στην έρευνά μας τονίζεται σε 
υψηλό ποσοστό η επίδραση των εκπροσώπων, ως ένας σημαντικός παράγοντας στην 
αρνητική στάση τους για συμμετοχή στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης. 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε ότι η υποχρεωτικότητα της αυτοαξιολόγησης δημιουργεί προβλήματα. Οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους στην εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης. Θέτουν ζητήματα αξιοπιστίας στον τρόπο που υλοποιήθηκε η 
αυτοαξιολόγηση τη συγκεκριμένη περίοδο, εκφράζοντας μειωμένη εμπιστοσύνη στις 
προσεγγίσεις εκ των άνω (top-down) (Αργύτη, 2015).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
1.ΦΥΛΟ:   Άνδρας              Γυναίκα  
2. ΗΛΙΚΙΑ: 20-30         30-40             40-50           50-60   
3. ΝΟΜΟΣ: …………….. 
4. ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  1-7      8-14      15-21     22-28        29-35   
5. ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:   Ναι         Όχι  
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ (<1999)   ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ( 2000-9999)  ΑΣΤΙΚΗ (>9999)            
7. ΣΠΟΥΔΕΣ: Άλλο πτυχίο ΑΕΙ        Μεταπτυχιακό       Διδακτορικό  
 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
8. Κρίνετε απαραίτητη τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας;  
      Ναι               Όχι   
9. Αν ΝΑΙ, σε ποιο βαθμό  από τους παρακάτω τομείς πιστεύετε  ότι συμβάλλει; 
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10. Συμμετείχατε στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με :  
    Δική σας συναίνεση      Με ανάθεση από την Προϊσταμένη   
11. Προηγήθηκε ενημέρωση για τον τρόπο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης ; 
      Ναι    Όχι   
11.α. Αν ΝΑΙ, από πού1 ;  
     από την Σχολική Σύμβουλο;     από το Διευθυντή Εκπαίδευσης;       από την Προϊσταμένη;             
από άλλον;    (αναφέρετε)....................................………  
11.β. Πόσο επαρκής ήταν η ενημέρωσή σας; 
        Καθόλου         Λίγο          Πολύ         Πάρα πολύ         
12. Θεωρείτε ότι η τελική έκθεση αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του Νηπιαγωγείου;   
      Καθόλου      Λίγο        Πολύ       Πάρα πολύ          
13. Πόσο συμφωνείτε με τους παρακάτω παράγοντες  για συμμετοχή στην   
      αυτοαξιολόγηση; 
 

Θεωρείτε ότι επηρεάζουν αρνητικά οι παρακάτω 
παράγοντες; 

συμφωνώ 
πολύ 

συμφωνώ διαφωνώ διαφωνώ 
πολύ 

Α.. Η υποχρεωτικότητα από το υπουργείο   
       

    

Β. Η έλλειψη οργανωμένης ενημέρωσης      

Γ. Η βεβιασμένη εφαρμογή της      

Δ. Η επίδραση των εκπροσώπων των   
    εκπαιδευτικών  

    

Ε. Η αγνόηση των προβληματισμών  των  
    εκπαιδευτικών από τους  ιθύνοντες  

    

ΣΤ. Η ενδεχόμενη σύνδεση με την αξιολόγηση  
       του εκπαιδευτικού  

    

Ζ. Η έλλειψη εμπιστοσύνης για τον τρόπο 
εφαρμογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης «από 
πάνω προς τα κάτω»  

    

Η. Άλλο (αναφέρετε)................................................ 

 
14. Πόσο συμφωνείτε με τους παρακάτω παράγοντες για συμμετοχή στην  αυτοαξιολόγηση; 

                                                 
1
 

 
 Μπορείτε να δηλώσετε παραπάνω από μία απάντηση. 

Τομείς συμβολής της αυτοαξιολόγησης  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

Α. Στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων της σχολικής  μονάδας     

Β. Στην επισήμανση αδυναμιών της σχολικής μονάδας     

Γ. Στην ενίσχυση δημοκρατικών διαδικασιών στο σχολείο     

Δ. Στην αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών     

Ε. Στη βελτίωση του κλίματος της σχολικής μονάδας     

Ζ. Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού     

Η.  Στη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς   (δήμοι, 
κ.α)  

    

Θ. Στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά     

Ι. Σε άλλο /ποιο; (αναφέρετε) ................................................  
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Θεωρείτε ότι επηρεάζουν θετικά οι παρακάτω 
παράγοντες; 

συμφωνώ 
απόλυτα 

συμφωνώ διαφωνώ Διαφωνώ 
έντονα 

Α. Η ανάγκη για ανατροφοδότηση του έργου του   
     εκπαιδευτικού  

    

Β. Η ύπαρξη σχετικής κουλτούρας     

Γ. Η βελτίωση της σχολικής μονάδας μου      

Δ. Η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή στο  
    πλαίσιο αυτοαξιολόγησης  

    

Ε. Η ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής  
    πολιτικής 

    

Ζ. Άλλο (αναφέρετε)...................................................... 

15. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας σε μία τέτοια διαδικασία θα λειτουργήσει  
ενισχυτικά στη βελτίωση των μαθητικών επιτευγμάτων; 

 

       Καθόλου          Λίγο          Πολύ         Πάρα πολύ       

 

  16. Σε ποιο βαθμό η έλλειψη σχετικής σχολικής κουλτούρας δυσχεραίνει τη συμμετοχή σας   στη 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης; 

 

   Καθόλου          Λίγο         Πολύ        Πάρα πολύ     
 

17. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις για τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού  
στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

Δηλώσεις:  
συμφωνώ 
απόλυτα 

συμφωνώ διαφωνώ διαφωνώ 
έντονα 

Α. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις   
     του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή στην  
     εκάστοτε σχολική μονάδα 

    

Β. Η συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση αυξάνει  
    το άγχος του εκπαιδευτικού κατά την συνολική   
    εκπαιδευτική διαδικασία 

    

Γ. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει  
    περισσότερο στις αποφάσεις του σχολείου 

    

Δ. Δεν επαρκεί ο χρόνος για περαιτέρω  
    εκπαιδευτικές δράσεις πλην του αναλυτικού  
    προγράμματος 

    

Ε. Συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του  
    εκπαιδευτικού 

    

ΣΤ. Ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει στην   
      αυτοαξιολόγηση αντιμετωπίζεται  
      ανταγωνιστικά από τους συναδέλφους του 

    

Ζ. Ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται καλύτερα στα    
    καθήκοντά του όταν λειτουργεί συνεργατικά (σε  
    ομάδα, ανταλλαγή ιδεών, κ.α.) στο πλαίσιο της  
    αυτοαξιολόγησης 

    

Η. Έχει ανάγκη από μία συνολική εικόνα του  
     σχολείου του για την βελτιωτική πορεία του  
     εκπαιδευτικού έργου του μέσα από την  
     διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

    

Ι. Οδηγείται σε διαδικασίες επιμόρφωσης μέσω 
της  αυτοαξιολόγησης 

    

 
18. Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης που  
υλοποιήθηκε στο σχολείο σας. 


