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Πρϊτο Μζροσ

Θλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ

I. Ειςαγωγι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο του επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν αξιολόγθςθ ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν (ειςαγωγζσ, δείκτεσ, ενδεικτικά
παραδείγματα και περιπτϊςεισ μελζτθσ, πίνακεσ κλπ) αποτελεί υλικό για τα επιμορφωτικά ςεμινάρια και όχι νομικό κείμενο. Βαςικόσ ςκοπόσ του
είναι (α) να βοθκιςει τουσ επιμορφοφμενουσ αξιολογθτζσ να εξοικειωκοφν ςε μεγαλφτερο βακμό με το Π.Δ. 152/2013 και (β) να αποτελζςει βάςθ
προβλθματιςμοφ, ανταλλαγισ απόψεων και εξάςκθςθσ ςε τομείσ που ενδεχομζνωσ κα απαςχολιςουν τουσ αξιολογθτζσ. Κατά τθν άςκθςθ του
ζργου τθσ αξιολόγθςθσ, οι αξιολογθτζσ οφείλουν να εφαρμόςουν τισ προβλζψεισ του Π.Δ. 152/2013, αςκϊντασ τισ ςχετικζσ αρμοδιότθτζσ τουσ που
προκφπτουν κεςμικά από τθ κζςθ που κατζχουν.

A. Θεωρθτικι Βάςθ του Πλαιςίου Αξιολόγθςθσ
Το πλαίςιο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου που δθμοςιεφεται ςτο Ρ.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ Α 240/05-11-2013) λαμβάνει υπόψθ του τουσ
ςκοποφσ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, τα ιςχφοντα και τα ςυμπλθρωματικά προγράμματα ςπουδϊν, τουσ ρόλουσ και τα
κακικοντα των ςτελεχϊν και των εκπαιδευτικϊν τθσ τάξθσ και, τζλοσ, τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ και τισ εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ
που διεξιχκθςαν ςτο κετικιςτικό, ςτο γνωςτικό και ςτο εποικοδομιςτικό “παράδειγμα” (βλ. ενδεικτικι βιβλιογραφία παρόντοσ) και
αφοροφν τόςο ςτισ παραμζτρουσ που μόλισ αναφζρκθκαν, αλλά και ςτθν κριτικι που ζχει αςκθκεί ςτα εναλλακτικά πλαίςια αξιολόγθςθσ
των εκπαιδευτικϊν και το εκπαιδευτικοφ ζργου. Ειδικότερα, το ΡΔ 152/2013 αξιοποιεί τθ βιβλιογραφία, ελλθνικι και διεκνι, που ςχετίηεται
αμεςότερα με:
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(α) τθν αποςτολι και τουσ ρόλουσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ μάκθςθ και τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν και ςτθν άμβλυνςθ κοινωνικϊν
ανιςοτιτων,
(β) τθ μετατροπι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε μανκάνουςα κοινότθτα μζςω του αναςτοχαςτικοφ διαλόγου και τθσ ςυναδελφικισ ςυνεργαςίασ,
(γ) τουσ ρόλουσ των εκπαιδευτικϊν και του τρόπου με τον οποίο αυτοί αναπτφςςονται επαγγελματικά ωσ άτομα και ωσ μζλθ τθσ ςχολικισ
μονάδασ ςε ςχζςθ με τθν αποςτολι τθσ εκπαίδευςθσ,
(δ) τουσ ρόλουσ των μακθτϊν μζςα από τουσ οποίουσ αυτοί κατακτοφν και κατανοοφν ςε βάκοσ τθ γνϊςθ και αναπτφςςουν γλωςςικζσ,
γνωςτικζσ, κοινωνικζσ και μεκοδολογικζσ ικανότθτεσ ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνολογίασ,
(ε) το πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ οι μακθτζσ αναπτφςςουν κοινωνικζσ, θκικζσ, αιςκθτικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ
ςτάςεισ και αξίεσ και διαμορφϊνουν με παιδαγωγικά αποδεκτό τρόπο τθν προςωπικι, κοινωνικι, πολιτιςμικι, εκνικι και κρθςκευτικι
ταυτότθτά τουσ και κετικζσ ςχζςεισ με τθν ετερότθτα,
(ςτ) το πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ οι μακθτζσ:
1. ςυνειδθτοποιοφν τισ ευκφνεσ και τα δικαιϊματα που ζχουν ωσ μζλθ ομάδων και ωσ πολίτεσ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ,
2. αναπτφςςουν (αυτο-)κριτικι ςτάςθ προσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ άτομα, ομάδεσ και κεςμοί αξιοποιοφν τθν επιςτιμθ, τθν τζχνθ,
τθν τεχνολογία και χειρίηονται το περιβάλλον και τα παραγόμενα αγακά.
(η) τισ ςυηθτιςεισ και αντιπαρακζςεισ αναφορικά με τισ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ αξιολόγθςθσ των ςτελεχϊν και των εκπαιδευτικϊν και
τισ διαδικαςίεσ, το πλαίςιο, τα κριτιρια και τα εργαλεία αξιολόγθςθσ που διαπιςτωμζνα ςυμβάλλουν ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των
ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν και, μζςω αυτισ, ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ.
B. Παράγοντεσ Κακοριςμοφ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ
Θ επιηθτοφμενθ ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ είναι πολυπαραγοντικό αποτζλεςμα κοινωνικο-πολιτιςμικϊν και εκπαιδευτικϊν παραμζτρων, οι
οποίεσ ζχουν πολφπλοκθ δομι και ςυμπράττουν με τρόπουσ που δεν είναι γραμμικισ φφςθσ. Γιϋαυτό διεκνϊσ αναπτφςςονται και
αξιοποιοφνται ςτθν πράξθ πλαίςια ολιςτικισ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, τα οποία ςυνεξετάηουν ςτθ ςφμπραξι τουσ το
ςφνολο των εμπλεκομζνων παραμζτρων, όπωσ είναι οι εκπαιδευτικζσ δομζσ, οι ςχολικζσ μονάδεσ, τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, οι
εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ, πάντα βζβαια ςε ςυνάρτθςθ με το κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να παρζμβει
κανείσ ςτθ διαμόρφωςθ ι τθν αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ εςτιάηοντασ μεμονωμζνα ςε επιμζρουσ παραμζτρουσ.
Σε αυτι τθ λογικι, με το ιςχφον νομικό πλαίςιο για τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ(ΥΑ 30972/Γ1 ΦΕΚ 614/15-03-2013) και
τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Α.ΔΛ.Ρ.Ρ.Δ.Ε. (νόμοσ 4142 ΦΕΚ 83/9-04-2013) ςτθ χϊρα μασ εξετάηονται και αποτιμϊνται το κοινωνικο-πολιτιςμικό
πλαίςιο, ο ςχολικόσ χϊροσ, οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ, θ ςτελζχωςθ των ςχολικϊν μονάδων και οι οικονομικοί πόροι τθσ ςχολικισ μονάδασ.
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Επιπρόςκετα, με το Ρ.Δ. 152/2013 εξετάηεται και αποτιμάται το εκπαιδευτικό ζργο των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν, θ
αποτίμθςθ των οποίων γίνεται με αναφορά ςτο ςυγκείμενο κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργοφν.
Θ ςυνάρτθςθ με το πλαίςιο αναφοράσ ςθμαίνει, για παράδειγμα, ότι θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν γίνεται με αναφορά ςτο
πλαίςιο και τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία υπθρετεί και όχι ςε ςυνάρτθςθ με ςτάνταρ και νόρμεσ που ζχουν
εξωτερικά προκακοριςτεί ςε εκνικό επίπεδο. Επίςθσ, ςθμαίνει ότι οι μακθτικζσ επιδόςεισ δεν μποροφν να αποτελζςουν, μοναδικό και
ανεξάρτθτο κριτιριο ιεραρχικισ κατάταξθσ των ςχολείων, διότι όπωσ προκφπτει και από τθ διεκνι βιβλιογραφία (βλ. π.χ. Berliner 2009,
Poverty and Potential: Out of School Factors and School Success) μεταξφ των παραμζτρων που επθρεάηουν κακοριςτικά τισ ςχολικζσ
επιδόςεισ ςυμπεριλαμβάνονται παράμετροι που αφοροφν ςτθν οικογζνεια (π..χ. πολιτιςμικό πλαίςιο, προςδοκίεσ, ςτιριξθ παιδιοφ κλπ), ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα( π.χ. εκπαιδευτικι πολιτικι, δομζσ, υποδομζσ, οικονομικοί και εκπαιδευτικοί πόροι, ςτελζχωςθ, παιδαγωγικό κλίμα,
εκπαιδευτικό υλικό, δθμογραφία τάξθσ, εργαςτιρια, χϊροι κτλ) και ςτον μακθτι(κίνθτρα, εμπειρίεσ, αυτο-εικόνα, γνωςτικζσ ικανότθτεσ,
υγεία, διατροφι κτλ).
H ζρευνα διαπιςτϊνει, επίςθσ, ότι από τισ εκπαιδευτικζσ παραμζτρουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω ςθμαντικότερο ρόλο παίηει ςτθ
μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ που προςφζρει ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ( βλ. και Caena 2011, Vanderrvoort et al.
2004). Απϋ όλα τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ (θλικία, ςπουδζσ, εμπειρίεσ, φφλο κλπ) ςυμβάλλουν περιςςότερο (και με διαφορά)
ςτθν ποιοτικι διδαςκαλία και εκπαίδευςθ οι ικανότθτεσ, οι γνϊςεισ και οι ςτάςεισ του εκπαιδευτικοφ που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία,
όπωσ είναι ο τρόποσ παρουςίαςθσ αφθρθμζνων εννοιϊν και ςυςχζτιςθσ των ¨μεγάλων αφθγιςεων" τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ
τεχνολογίασ με τισ "μικρζσ αφθγιςεισ" των μακθτικϊν εμπειριϊν(βλ. Palmer 2011:126-127), οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων, δθμιουργίασ κετικοφ κλίματοσ, κλπ
(βλ. και Isore 2009, ).
Τθ ςθμαντικότθτα τόςο των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων όςο και των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και διεργαςιϊν, όπωσ είναι οι
παραπάνω, και τθ δυνατότθτα του εκπαιδευτικοφ να τισ κακορίηει αποδζχεται και ο γνωςτόσ κοινωνιολόγοσ τθσ εκπαίδευςθσ και
ςθμαντικόσ εκπρόςωποσ τθσ Κριτικισ Ραιδαγωγικισ Μ. Apple (2002β, 156-157), ο οποίοσ με το ζργο του ζχει αναδείξει τον κακοριςτικό
ρόλο που παίηουν οι κοινωνικο-πολιτιςμικζσ παράμετροι, θ διαφοροποίθςθ εκπαιδευτικϊν πόρων και ςχζςεων ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
προςφερόμενθσ εκπαίδευςθσ (βλ. Apple 2002α, 2002β, 2005 και 2013). Συγκεκριμζνα, ο Apple υιοκετεί τισ απόψεισ του John Smyth (1996),
“εκπαιδευτικοφ κοινωνικοφ ακτιβιςτι”, όπωσ τον αποκαλεί, ότι “μια κοινωνικά κρίςιμθσ ςθμαςίασ άποψθ τθσ αξιολόγθςθσ των
εκπαιδευτικϊν” οφείλει να εδράηεται ςε ζνα ςφνολο ερωτθμάτων που αναφζρονται τόςο ςτο μακρο-επίπεδο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ
ςχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα και τισ ςχζςεισ ςχολείου και κοινωνίασ όςο και ςτο μικρο-επίπεδο τθσ ςχολικισ τάξθσ. Ενδεικτικά
ερωτιματα, που ςυνδζονται άμεςα με το τι κάνει ζνασ καλόσ εκπαιδευτικόσ ςτο μικρο-επίπεδο τθσ ςχολικισ τάξθσ είναι και τα εξισ, κατά τον
Smyth και τον Apple(2002β:156): Ποιοσ μιλά ςε αυτι τθν τάξθ; Σε ποιον αφιερϊνει το χρόνο του ο δάςκαλοσ; Πϊσ εξακριβϊνονται οι
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ικανότθτεσ των μακθτϊν, πϊσ καλλιεργοφνται και πϊσ εξθγοφνται; Πϊσ αντιμετωπίηονται οι άνιςεσ αφετθρίεσ των μακθτϊν; Πϊσ εξθγοφνται
και αντιμετωπίηονται τα περιςτατικά αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ; Τίνοσ οι ιδζεσ είναι ςθμαντικότερεσ και μετροφν περιςςότερο; Οι
απαντιςεισ ι οι ερωτιςεισ είναι ςθμαντικότερεσ ςε αυτι τθν τάξθ; Πϊσ κακορίηονται οι κανόνεσ; Πϊσ αναγνωρίηονται και αντιμετωπίηονται
οι ανιςότθτεσ; Από ποφ γίνεται θ προμικεια του εκπαιδευτικοφ υλικοφ; Με τι μζςα κατανζμονται οι πόροι; Αυτοί οι πόροι πραγματικά
επαρκοφν για να κάνει ο δάςκαλοσ αυτό που του ηθτείται; Ποιοσ κακορίηει τα ςτάνταρ και πϊσ αυτά επιτυγχάνονται; Πϊσ ορίηεται θ
αποτυχία; Ποιοσ ι τι αποτυγχάνει; Πϊσ ο εκπαιδευτικόσ παρακολουκεί και ελζγχει τθν ατηζντα του; Πϊσ εργάηεται για να αλλάξει τισ άνιςεσ
δομζσ τθσ τάξθσ του; Τι είναι αυτό που μετράει και αξιολογείται ςε αυτι τθν τάξθ; Γιατί; Μποροφν οι εκπαιδευτικοί να διαλζξουν να
εργαςτοφν ςυνεργατικά, ςε τί, κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ, αρκοφν οι πόροι; Τα ερωτιματα αυτά κεωρεί ο Apple ότι δεν μπορεί να αγνοθκοφν
από όποιον ενδιαφζρεται για τθν εκπαίδευςθ (ςελ. 157) και ότι ςε δθμόςια ςχολεία που τα ζκεςαν με ςυςτθματικό τρόπο "επιτυγχάνουν
ακόμθ και ςε εξαιρετικά δφςκολεσ περιςτάςεισ" ςελ.158).
Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι οι Smyth και Apple, κάνουν με εμφανι τρόπο και πάλι υπζρβαςθ των
μονομερειϊν του "ιδεολογικοφ απομονωτιςμοφ" (ideological insularity), το οποίο κατά τουσ Zeichner και Liston(2013) κυριαρχεί ςτον χϊρο
τουσ και απορρίπτει απαξιωτικά προβλθματικζσ και προτάςεισ άλλων επιςτθμολογικϊν και κεωρθτικϊν παραδειγμάτων. Τα περιςςότερα
ερωτιματα που παρακζτουν, παραπάνω, οι Smyth και Apple προζρχονται από διδακτικζσ ζρευνεσ που δεν προζρχονται από το
"παράδειγμα" τθσ κριτικισ παιδαγωγικισ, αλλά αναδείχκθκαν ωσ ςθμαντικζσ παράμετροι του μικρο-επιπζδου τθσ τάξθσ μζςα από τθν
ζρευνα διαφορετικϊν παραδειγμάτων. Θ αξιοποίθςθ αυτϊν των ςτοιχείων γίνεται, βζβαια, από τθν οπτικι τθσ κριτικισ παιδαγωγικισ. Για
παράδειγμα, είναι αξιοςθμείωτο ότι τα ερωτιματα των ανιςοτιτων που κυριαρχοφν ςτο μακρο-επίπεδο του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ και
επθρεάηουν το εκπαιδευτικό, μεταφζρονται ςτο μικρο-επίπεδο τθσ ςχολικισ τάξθσ και μετατρζπονται ςε ερωτιματα διδακτικϊν ανιςοτιτων
που λειτουργοφν μζςα ςτθν τάξθ και, βζβαια, αναπαράγουν τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, τισ οποίεσ, μάλιςτα, και νομιμοποιοφν.
Ταυτόχρονα, όμωσ, όπωσ και ο Smyth (1996) επιςθμαίνει, ο Apple εςτιάηει και ςτον άξονα που ςυνδζει τθν εκπαίδευςθ με τθν
κοινωνία και κζτει επιπρόςκετα ερωτιματα που δεν εξαρτϊνται άμεςα από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, αλλά από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα
και αφοροφν ςτθν ανιςοκατανομι και τθν επάρκεια των πόρων, τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ και τα διατικζμενα κονδφλια, τθ διευκόλυνςθ των
εκπαιδευτικϊν να εργαςτοφν ςυνεργατικά και να λειτουργοφν ωσ “ςτοχαςτικοί και κριτικά ςκεπτόμενοι επαγγελματίεσ”, τον διακζςιμο
χρόνο, τισ κυρίαρχεσ ςυνκικεσ και τισ διαφοροποιθμζνεσ ςχζςεισ μζςα ςτο ςχολείο και μεταξφ ςχολείου και ευρφτερθσ κοινωνίασ.
Τζλοσ, ο Apple (2002β:157) επιςθμαίνει ότι επιβάλλεται κατά τθν αξιολόγθςθ θ ταυτόχρονθ ςυνεξζταςθ παραμζτρων τθσ ςχολικισ
τάξθσ και παραμζτρων του κοινωνικο-εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ αυτζσ που εξετάηονται ςτο Ρ.Δ. 152/2013 και ςτο πλαίςιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, αντίςτοιχα. Διευκρινίηει, μάλιςτα, ότι θ μονομερισ εςτίαςθ των εμπλεκομζνων ςτθν αξιολόγθςθ είτε ςτισ εξωςχολικζσ
παραμζτρουσ είτε ςτισ παραμζτρουσ που ευρίςκονται κάτω από τον ζλεγχο του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ δεν ςυμβάλλει ςτθν αναηιτθςθ και
αντιμετϊπιςθ των αιτίων που δθμιουργοφν τα προβλιματα. Κατϋεπζκταςθ, βάςει τθσ λογικισ του Apple, θ μονομερισ επιχειρθματολογία του
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τφπου “Κάντε εςείσ ό,τι πρζπει να κάνετε ςτο ζπακρον ι με τον άριςτο τρόπο και μετά εμείσ βλζπουμε” δεν είναι θ ορκι προςζγγιςθ και,
ςίγουρα, δεν ςυμβάλλει ςτθν ανεφρεςθ λφςεων.
Σε παράλλθλεσ γραμμζσ κινοφνται και οι απόψεισ δφο ακόμθ ςοβαρϊν εκπροςϊπων τθσ Κριτικισ Ραιδαγωγικισ, των Zeichner και
Liston(2013), οι οποίοι αναφερόμενοι ςτουσ τομείσ, αλλά και ςτισ επιςτθμολογικο-φιλοςοφικζσ οπτικζσ, εςτίαςθσ του αναςτοχαςμοφ των
εκπαιδευτικϊν, που εκφράηουν οι διαφορετικζσ ςχολζσ, υπογραμμίηουν εμφαντικά ότι όλεσ ςχολζσ και όλεσ οι πλευρζσ του διδακτικοφ ζργου
ςτθν τάξθ(όπωσ τρόποι αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ, θ ςκζψθ των παιδιϊν, το κοινωνικό πλαίςιο και οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που
απορρζουν από τθν εκπαιδευτικι ζρευνα) πρζπει να εξετάηονται κατά τθν ανάλυςθ και τθν κριτικι, διότι ζτςι οι διαφορετικζσ εςτιάςεισ,
οπτικζσ και προτεραιότθτεσ των διαφορετικϊν ςχολϊν εμπλουτίηουν τον διάλογο και αποςαφθνίηουν τθν ιςτορικο-φιλοςοφικι προζλευςι
τουσ. Καμιά ςχολι, λοιπόν, παιδαγωγικισ ςκζψθσ δεν πρζπει να αποκλείεται, κάτι που, κατά τουσ Zeichner και Liston, δυςτυχϊσ, ςυμβαίνει
ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, διότι όλεσ ζχουν τισ δυνατότθτζσ τουσ και τα όριά τουσ και οι Zeichner και Liston χαρακτθρίηουν τισ πρακτικζσ
μονομεροφσ εςτίαςθσ και κακολικισ απόρριψθσ ωσ "ιδεολογικό απομονωτιςμό" (ideological insularity) που πλιττει τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ
και των εκπαιδευτικϊν και εμποδίηει τθ βελτίωςθ τουσ (βλ. Zeichner and Liston 2013:24-25). Εξίςου καταδικαςτζεσ, βζβαια, είναι και οι
πρακτικζσ εκλεκτιςτικϊν επιλογϊν και ςυγκρθτιςμοφ.
Επανερχόμενοι ςτθ ςθμαντικότθτα του εκπαιδευτικοφ, από τα παραπάνω προκφπτει πωσ αυτι οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι από τον
εκπαιδευτικό εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό θ διαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και των διδακτικϊν και
μακθςιακϊν διαδικαςιϊν, κακϊσ και ο τρόποσ και ο βακμόσ αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων υλικϊν και υποδομϊν, παράμετροι που
κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό το περιεχόμενο και τθν κατεφκυνςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν. Το πϊσ, μάλιςτα, διαχειρίηεται
ο εκπαιδευτικοφσ τον δικό του ρόλο και πϊσ αντιλαμβάνεται, ερμθνεφει και προςεγγίηει τισ εκπαιδευτικζσ καταςτάςεισ και τισ διαρκϊσ
ςυντελοφμενεσ αλλαγζσ και διαχειρίηεται τισ εκπαιδευτικζσ δομζσ και υποδομζσ εξαρτάται από τισ προςωπικζσ αντιλιψεισ και τθν ευρφτθτα
των ικανοτιτων που κατζχει.
Δεφτεροσ εκπαιδευτικόσ παράγοντασ που παίηει εξίςου ςθμαντικό ρόλο ςτο εκπαιδευτικό γίγνεςκαι, με εκείνον του εκπαιδευτικοφ
τθσ τάξθσ, είναι θ ουςιαςτικι και ςυςτθματικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, θ οποία αποτελεί διεκνϊσ και ςτθ χϊρα μασ πάγιο αίτθμα
των εκπαιδευτικϊν. Αντικείμενο των επιμορφϊςεων είναι, μεταξφ άλλων, ο επαναπροςδιοριςμόσ του τι ςθμαίνει καλι διδαςκαλία ςε
διαφορετικά κοινωνικο-πολιτιςμικά πλαίςια ςχολικϊν τάξεων και ποιοι είναι οι ρόλοι του ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ, που καλείται να
διαχειριςτεί τθν ανομοιογζνεια των τάξεων και τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτθν κοινωνία και τθν εκπαίδευςθ, αναπτφςςοντασ νζεσ δεξιότθτεσ και
αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ και των νζων τεχνολογιϊν. όλοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να αναδείξει κάκε φορά ποια από τα παραπάνω και τι
άλλα κζματα ςαν τα παραπάνω πρζπει να ενταχκοφν ςτο περιεχόμενο των επιμορφϊςεων που προχποκζτει και ςυνεπάγεται θ αξιολόγθςθ.
Θ ετοιμότθτα του εκπαιδευτικοφ, βζβαια, βρίςκεται ςε αμοιβαία ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ με τθν ετοιμότθτα του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ, που ςθμαίνει ότι οφτε τθν ελλιπι ετοιμότθτα του ςυςτιματοσ μπορεί να αναπλθρϊςει θ υψθλι ετοιμότθτα του εκπαιδευτικοφ
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οφτε τθν ελλιπι ετοιμότθτα του εκπαιδευτικοφ μπορεί να αναπλθρϊςει θ υψθλι ετοιμότθτα του ςυςτιματοσ με τθν παροχι υποδομϊν,
μζςων, εκπαιδευτικϊν υλικϊν και πόρων, εκτόσ και αν οι τελευταίοι ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ετοιμότθτασ του εκπαιδευτικοφ μζςα από
τθν παροχι προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και τθ διαςφάλιςθ καλφτερων ςυνκθκϊν εργαςίασ.
Με δεδομζνο, λοιπόν, ότι ο εκπαιδευτικόσ από μόνοσ του δεν μπορεί να αναιρζςει και να ξεπεράςει όλουσ τουσ περιοριςμοφσ που
κζτουν ςτο ζργο του ενδοςχολικοί και εξωςχολικοί παράμετροι( π.χ. κοινωνικο-πολιτιςμικι προζλευςθ, ελλιπείσ πόροι, υποδομζσ και
επιμορφϊςεισ, γεωγραφικζσ ανιςότθτεσ, κλπ), επιςθμαίνεται και πάλι ότι οι μακθτικζσ επιδόςεισ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ωσ
μεμονωμζνο και ανεξάρτθτο κριτιριο αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν και πολφ περιςςότερο να αξιοποιοφνται ςυγκριτικά για
κατθγοριοποιιςεισ και ιεραρχικζσ ταξινομιςεισ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και ςχολικϊν μονάδων, εριμθν των υπόλοιπων παραμζτρων που
τισ διαμορφϊνουν, όπωσ είναι οι κοινωνικο-πολιτιςμικζσ διαφορζσ και οι γεωγραφικζσ ανιςότθτεσ ςε πόρουσ και ευκαιρίεσ (βλ. και Berliner
2009).
Διευκρινίηεται, όμωσ, ότι αξιολογικζσ αποτιμιςεισ που γίνονται με αναφορά ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ και ςτο πλαίςιο ενόσ εκάςτου των
αξιολογουμζνων ζχουν νόθμα, κακότι λειτουργοφν ανατροφοδοτικά, για παράδειγμα, ςτθ δράςθ και αποτελεςματικότθτα των
εκπαιδευτικϊν και των εκπαιδευτικϊν δομϊν, προγραμμάτων εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, ατομικϊν προγραμμάτων βελτίωςθσ, μακθςιακϊν
επιδόςεων, επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ κλπ. Ρθγι άντλθςθσ πλθροφοριϊν για το κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ ςχολικισ
τάξθσ και για τα ςθμεία εκκίνθςθσ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και δομϊν αποτελοφν, μεταξφ άλλων, θ αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ
και των υπολοίπων δομϊν και οι ςυηθτιςεισ του αξιολογθτι με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ.

II. Σα Ανοικτά Ερωτιματα τθσ Αξιολόγθςθσ
Ραρά το γεγονόσ ότι θ αξιολόγθςθ κεωρείται εγγενζσ ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ -και γιϋαυτό τθν ςυναντοφμε ςε διαφορετικζσ
μορφζσ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα όλων ςχεδόν των χωρϊν- ςτθ βιβλιογραφία και ςτθν επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι κοινότθτα
παραμζνουν πολλά ςθμεία διαφωνιϊν και αντιπαρακζςεων ςε κεωρθτικά και πρακτικά ηθτιματα, τα οποία εκ τθσ φφςεϊσ τουσ δεν
επιδζχονται μία και οριςτικι απάντθςθ(βλ. και Ραπαδοποφλου 2013: 75-76).
Στθ ςυνζχεια αναφζρονται τα κυριότερα από αυτά τα ερωτιματα για το ποιοσ, για ποιο ςκοπό, από ποιον, πϊσ, πότε, ποφ τθσ
εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ με τα «υπζρ» και τα «κατά» που αποδίδονται ςτισ εναλλακτικζσ επιλογζσ. Επίςθσ, αναφζρονται και οι επιλογζσ
του Ρ.Δ.152/2013 αναφορικά με τα επιμζρουσ ερωτιματα.
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Ραρατίκενται τα ερωτιματα:
1. Ροφ εςτιάηει τθν προςοχι τθσ θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ;
2. Ροια είναι τα όρια των δυνατοτιτων, αρμοδιοτιτων, ρόλων και ευκυνϊν ςχολείων και εκπαιδευτικϊν και πϊσ όλα αυτά αξιολογοφνται;
3. Ροιο είναι το κυρίαρχο πνεφμα ςτθν προςζγγιςθ τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν;
4. Για ποιο ςκοπό γίνεται θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν;
5. Ροιασ μορφισ είναι θ αξιολόγθςθ, διαμορφωτικι (formative) ι τελικι/απoλογιςτικι (summative);
6. Σε ποιο πλαίςιο κεςμοκετθμζνθσ επικοινωνίασ λαμβάνει χϊρα θ αξιολόγθςθ;
7. Σε ποιεσ πλευρζσ τθσ διδαςκαλίασ εςτιάηει το πλαίςιο αξιολόγθςθσ τθν προςοχι του και ποιεσ αγνοεί;
8. Ροιεσ οι υπόρρθτεσ παραδοχζσ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ για τον οριςμό τθσ διδαςκαλίασ και τον ρόλο του ςχολείου και του
εκπαιδευτικοφ και από ποιο κεωρθτικό υπόβακρο απορρζουν;
9. Ροιεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ι πρόςωπα ωφελεί ι βλάπτει θ προτεινόμενθ μορφι αξιολόγθςθσ;
10. Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτον αξιολογοφμενο για εναλλακτικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ του επιτελοφμενου ζργου του;
11. Συνδζεται και πϊσ θ αυτο-αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ με τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν;
12. Εμπλζκονται και πϊσ ςτθν αξιολόγθςθ ςχολικϊν μονάδων και εκπαιδευτικϊν οι ςχολικζσ επιδόςεισ των μακθτϊν;
13. Εμπλζκονται και πϊσ γονείσ και μακθτζσ ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν;
14. Τι δυνατότθτεσ υπάρχουν για αυτο-αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ και ποιο ρόλο παίηει ςτθν αξιολογικι διαδικαςία;
15. Θ αξιολόγθςθ αποτελεί «ςτιγμιαίο» γεγονόσ και περιορίηεται ςτισ 2-3 παρακολουκιςεισ του αξιολογοφμενου ι αφορά ςτθν όλθ πορεία
του εκπαιδευτικοφ;
16. Λαμβάνεται κατά τθν αξιολόγθςθ υπόψθ το κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ τάξθσ/ςχολικισ μονάδασ και πϊσ;
17. Θ αξιολόγθςθ ςυνδζεται με τθν επιμόρφωςθ και πϊσ;
18. Ραρζχονται ςτον εκπαιδευτικό δυνατότθτεσ αυτο-αξιολόγθςθσ και θ ςθμαςία τθσ;
19. Ραρζχεται δεφτερθ ευκαιρία βελτίωςθσ τθσ αρχικισ αξιολόγθςθσ;
20. Ρϊσ ςχετίηεται θ αξιολόγθςθ με τθν υπθρεςιακι εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ;
21. Ραρζχονται ςτον εκπαιδευτικό δυνατότθτεσ ζνςταςθσ ςε κεςμοκετθμζνα όργανα, ςτα οποία δεν ςυμμετζχουν οι αξιολογθτζσ του;
22. Ρόςο εφκολο είναι να “κοπεί” κάποιοσ και τι γίνεται μετά;
23. Ρϊσ γίνεται τελικά θ κατάταξθ ςε βακμίδα και ο υπολογιςμόσ τθσ αρικμθτικισ βακμολογίασ ςε κάκε κριτιριο;
Από τα παραπάνω με βάςθ τισ κζςεισ των Apple και Smyth, που αναφζρκθκαν ιδθ, ςθμαντικι κζςθ κατζχουν τα ερωτιματα αν ςτο
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο του ΡΔ 152/2013 για τθν αυτο-αξιολόγθςθ και τθν αξιολόγθςθ ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν:
(α) ςυνεξετάηονται οι δφο παράμετροι ι ςχολεία, εκπαιδευτικοί και ςτελζχθ αξιολογοφνται εριμθν του πλαιςίου;
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(β) παρζχονται τρόποι αλλθλοβοικειασ για τθ βελτίωςθ πρακτικϊν τουσ;
(γ) διαςφαλίηονται διαδικαςίεσ αναςτοχαςμοφ, διαπραγμάτευςθσ και κεωρθτικισ πλαιςίωςθσ;
Σε αρκετά από τα παραπάνω ερωτιματα ζχουν ιδθ δοκεί άμεςεσ ι ζμμεςεσ απαντιςεισ και ακολουκοφν αναλυτικότερεσ ςτθ ςυνζχεια. O
αρικμόσ και κυρίωσ το είδοσ των ερωτθμάτων ςτα οποία τοποκετείται ζνα πλαίςιο αξιολόγθςθσ το κακιςτοφν ςθμαντικό ςτοιχείο του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, κακότι οι τοποκετιςεισ του ςε τόςο και τζτοια ερωτιματα παραπζμπουν, ρθτά ι/και υπόρρθτα, ςε τφπο
εκπαιδευτικοφ, μακθτι, ςχολείου που ςτθρίηει, αλλά και ςε όραμα κοινωνίασ που προβάλλει (βλ. και Gitlin and Smyth 1990:90)
A. Ποφ Εςτιάηει τθν Προςοχι τθσ θ Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ του Εκπαιδευτικοφ;
Λςτορικά τόςο θ ζρευνα για τον εκπαιδευτικό όςο και θ αξιολόγθςι του άρχιςαν εςτιάηοντασ ςτθν προςωπικότθτα, τισ ςτάςεισ και τα
κυρίαρχα χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με το ζργο του, όπωσ είναι θ ευκυκριςία, θ αμερολθψία, θ αυτοςυγκράτθςθ, το ενδιαφζρον και ο
ενκουςιαςμόσ, ςτοιχεία τα οποία αξιοποιικθκαν ςτισ πρϊτεσ ςυςτθματικζσ κλίμακεσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ(βλ. Boyce 1915). Σε
αυτό το πλαίςιο ςτθν Ελλάδα ο Εξαρχόπουλοσ (1907) ςτθν υφθγεςία του αςχολικθκε με το κζμα Ποίοσ τισ Πρζπει να Είναι ο Διδάςκαλοσ(βλ.
Borich 1988: 2, Ματςαγγοφρασ 1995:118-121)
Σταδιακά, όμωσ, ςτθ διάρκεια του 20ου αιϊνα θ εςτίαςθ μετατοπίςτθκε από το ποιοσ είναι ο καλόσ εκπαιδευτικόσ που ξεχωρίηουν οι
επικεωρθτζσ αξιολόγθςθσ και ενκυμοφνται οι μακθτζσ αργότερα ςτθ ηωι τουσ ςτο τι κάνει ο εκπαιδευτικόσ ςτο κακθμερινό του ζργο (βλ.
και Ξωχζλλθσ 1990). Για τθν αξιολόγθςθ, όμωσ, του διδακτικοφ του ζργου διαμορφϊκθκαν δφο τάςεισ, με αντίκετεσ παιδαγωγικζσ και
κοινωνικζσ κεωριςεισ.
Θ πρϊτθ τάςθ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα αποτελζςματα του εκπαιδευτικοφ του ζργου, όπωσ αυτά μετρϊνται με βάςθ τισ επιδόςεισ
των μακθτϊν ςε εκνικζσ εξετάςεισ με προκακοριςμζνα ςτάνταρ. Θ δεφτερθ τάςθ εςτιάηει ςτισ διαδικαςίεσ και ςτο είδοσ τθσ δαςκαλομακθτικισ και δια-μακθτικισ επικοινωνίασ και ςχζςεων που ακολουκεί ο εκπαιδευτικόσ και ςτο κοινωνικο-ςυναιςκθματικό πλαίςιο που
διαμορφϊνει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του. Αλλά και μζςα ςτθ δεφτερθ τάςεισ διαμορφϊκθκαν (νεο-)ςυντθρθτικά μοντζλα αξιολόγθςθσ,
τεχνοκρατικισ αντίλθψθσ, που επιχειροφν να κακοδθγιςουν και να ελζγξουν τθ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ, για να διαςφαλίςουν τα
αναμενόμενα αποτζλεςμα, όπωσ και προοδευτικότερα μοντζλα που αντί του ελζγχου επιδιϊκουν τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του
εκπαιδευτικοφ, το ζργο του οποίου το εξετάηουν ςε ςυνάρτθςθ με τισ επιρροζσ και τουσ περιοριςμοφσ που αςκεί το κοινωνικό ςφςτθμα επί
του εκπαιδευτικοφ.(βλ. και Smyth 1996).
Είναι αυτονόθτο ότι με βάςθ τθν παιδαγωγικι φιλοςοφία εκκίνθςθσ κάκε προςζγγιςθσ διαμορφϊνονται και αντίςτοιχα πλαίςια
αξιολόγθςθσ. Το πλαίςιο αξιολόγθςθσ του ΡΔ 152/2013 εςτιάηει ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ και το πλαίςιο τθσ καλισ διδαςκαλίασ, όπωσ
αναφζρεται αναλυτικότερα παρακάτω ςτθν ενότθτα Δ.
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Β. Ποιοι οι κοποί τθσ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ Διαχρονικά;
Διαχρονικά θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ζχει αποκλειςτικά ι ςυνδυαςτικά υπθρετιςει διαφορετικοφσ ςκοποφσ, όπωσ είναι θ
ανατροφοδότθςθ, θ τελικι αποτίμθςθ, οι υπθρεςιακζσ διαδικαςίεσ εξζλιξθσ προςωπικοφ και θ απόδοςθ λόγου άλλοτε ςε υπθρεςιακοφσ και
άλλοτε ςε κοινωνικοφσ φορείσ. Θ επιλογι και θ ιεράρχθςθ των παραπάνω ςκοπϊν, όπωσ είναι φυςικό, διαμορφϊνουν, μεταξφ άλλων, τα
κριτιρια, τα μζςα, το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ και κακορίηουν τθν ταυτότθτα των αξιολογθτϊν. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, παρά τισ υπόλοιπεσ
διαφοροποιιςεισ, κοινι βαςικι παραδοχι αποτελεί θ κζςθ ότι θ εκπαίδευςθ, ωσ ςκόπιμθ και ςυνειδθτι διαδικαςία, κζτει ςτόχουσ, επιλζγει
μζςα και ενεργοποιεί γνωςτικά και ςυναιςκθματικά εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ και ολοκλθρϊνεται με τθν
αξιολόγθςθ. Λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ και των αυξθμζνων βακμϊν δυςκολίασ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, είναι αναγκαίο, κακ’όλθ τθ διάρκεια,
να υπάρχει παιδαγωγικι παρακολοφκθςθ και ανάλογθ ανατροφοδότθςθ, προκειμζνου να ανατροφοδοτοφνται κετικά οι επιτυχθμζνεσ
επιλογζσ και πρακτικζσ, να τροποποιοφνται άμεςα οι αναποτελεςματικζσ πρακτικζσ και να ενκαρρφνεται θ δοκιμι νζων και εναλλακτικϊν
προςεγγίςεων. Θ παιδαγωγικά προςανατολιςμζνθ αξιολόγθςθ λειτουργεί πρωτίςτωσ ανατροφοδοτικά και ςτθρικτικά, κακότι όπωσ
επιςθμαίνει και ο Apple(2002β: 152) όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ςε όλα τουσ από τθ φφςθ τουσ εξαιρετικοί και "χρειάηονται
πλθροφόρθςθ για το πωσ κα μποροφςε να βελτιωκεί θ δουλειά τουσ", χωρίσ αυτό να ςθμαίνει βεβαίωσ ςυνεχι επιτιρθςθ και απόλυτο
ζλεγχο. Αντίκετα, απαιτεί αναγνϊριςθ των ικανοτιτων που κατζχουν οι εκπαιδευτικοί, εμπιςτοςφνθ και ενκάρρυνςθ.
Πςα ακολουκοφν, γράφονται από τθν οπτικι του Ρ.Δ. 152/2013, το οποίο κεωρεί ότι θ αξιολόγθςθ πρζπει πρωτίςτωσ να λειτουργεί
ανατροφοδοτικά και να ςυμβάλει, ςε ςφμπραξθ με τθν επιμόρφωςθ, ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν, αλλά και ςτθν
ποιοτικι αναβάκμιςθ των δομϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Δευτερευόντωσ, αναφζρεται και ςτον ρόλο τθσ αξιολόγθςθσ “ςτθ
διεκπεραίωςθ των διοικθτικο-υπθρεςιακϊν διαδικαςιϊν που απαιτεί θ λειτουργικότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ”(άρκρο 2), όπωσ
είναι, για παράδειγμα, θ μονιμοποίθςθ των δόκιμων εκπαιδευτικϊν, θ επιλογι ςτελεχϊν και οι προαγωγζσ.
Γ. Πϊσ χετίηονται θ Πολυπλοκότθτα και οι Δυςκολίεσ τθσ Διδαςκαλίασ με τθν Αξιολόγθςθ;
Ο διεκνοφσ φιμθσ ειδικόσ ςε κζματα εκπαίδευςθσ Lee S. Shulman(2004), γνωςτόσ ςτθ χϊρα μασ για όςα αναφζρει για τθ ςχολικι εκδοχι του
περιεχομζνου τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ (pedagogical content knowledge PCK ), επιςθμαίνει τα εξισ για τθν πολυπλοκότθτα τθσ διδαςκαλίασ
: « Μετά από 30 χρόνια ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, ζχω καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ διδαςκαλία ςτθν τάξθ είναι ίςωσ θ πιο πολφπλοκθ,
απαιτθτικι, λεπτεπίλεπτθ, με πολλζσ αποχρϊςεισ και διαβακμίςεισ (nuanced) και τρομακτικι δράςθ που ανακάλυψε ποτζ το ανκρϊπινο
γζνοσ…Η μόνθ περίπτωςθ ζνασ γιατρόσ να αντιμετωπίςει ανάλογθσ πολυπλοκότθτασ κατάςταςθ είναι τα επείγοντα περιςτατικά ςε
νοςοκομείο μετά από φυςικι καταςτροφι» (ελεφκερθ απόδοςθ από το Wisdom of Practice).
Με δεδομζνθ, λοιπόν, τθν πολυπλοκότθτα και τθν αυξθμζνθ δυςκολία τθσ διδαςκαλίασ και κατϋεπζκταςθ των δομϊν που τθν
ςτθρίηουν, προκφπτει διαρκϊσ και θ ανάγκθ τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ και τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των εναλλακτικϊν

11

προςεγγίςεων μζςα από τισ οποίεσ ο εκπαιδευτικόσ και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα επιχειροφν να διαχειριςτοφν με επιτυχία τθν
πολυπλοκότθτα και τθ δυςκολία του εγχειριματοσ.
Μζςα από αυτι τθ κζαςθ, θ φπαρξθ ενόσ πλαιςίου αξιολόγθςθσ ςε ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα, δεν ςθμαίνει υποχρεωτικά ότι κάτι
«δε δουλεφει» καλά και κζλει επιδιόρκωςθ, αλλά ότι υπάρχουν τομείσ που ενδεχομζνωσ κζλουν περιςςότερθ προςοχι και απαιτοφν
μεγαλφτερθ εςτίαςθ ςε αυτοφσ ι επιδζχονται παιδαγωγικότερεσ προςεγγίςεισ ι, ακόμθ, ότι υπάρχουν τομείσ τουσ οποίουσ ο εκπαιδευτικόσ
ι/και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα διαχειρίηονται αναποτελεςματικά ι ιδιαίτερα αποτελεςματικά και με τον παιδαγωγικότερο τρόπο.
Με άλλα λόγια, θ αξιολόγθςθ ζρχεται ωσ μια διαδικαςία ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ και ςυνεχοφσ ανατροφοδότθςθσ του
εκπαιδευτικοφ, των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Θ μετά τθν αξιολόγθςθ ανατροφοδότθςθ, κατά
περίπτωςθ, μπορεί να λάβει διαφορετικζσ μορφζσ και, ςτθν περίπτωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ εκπαίδευςθσ, μπορεί να λάβει,
μεταξφ άλλων, τθ μορφι εναλλακτικϊν τφπων επιμόρφωςθσ. Άμεςοσ ςκοπόσ των εν λόγω επιμορφϊςεων είναι θ επαγγελματικι μάκθςθ και
ανάπτυξθ και μζςω αυτισ θ παιδαγωγικά ποιοτικότερθ διδαςκαλία και εκπαίδευςθ(βλ και Fullan 2009). Θ εςτίαςθ ςτα παιδαγωγικά κριτιρια
του διδακτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου επιτρζπει τθ διάκριςθ μεταξφ τθσ «αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ», που εςτιάηει ςτισ μακθτικζσ
επιδόςεισ βάςει των εκνικϊν ςτάνταρ, και τθσ παιδαγωγικά «καλισ διδαςκαλίασ» που εςτιάηει ςτισ παιδαγωγικο-διδακτικζσ διαδικαςίεσ και
το πλαίςιό τουσ.
Δ. Ποια θ Διαφορά μεταξφ Καλισ, Αποτελεςματικισ και Ποιοτικισ Διδαςκαλίασ;
Στο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν ενδείκνυται να γίνει με βάςθ τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία (Βλ. Berliner 1987 και
2005, Fenstermacher and Richardson 2005) ςαφισ εννοιολογικι διαφοροποίθςθ μεταξφ καλισ, ποιοτικισ και αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ.
Θ καλι διδαςκαλία απαρτίηεται από τρία αλλθλοςυςχετιηόμενα ςυςτατικά μεκοδολογικισ, ψυχολογικισ και θκικισ φφςθσ (βλ.
Fenstermacher and Richardson 2005, Bernliner 1987 και 2005, 207), που διαςφαλίηουν ότι τόςο το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ είναι
ςθμαντικό και κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ θλικία όςο και οι διδακτικοί τρόποι ακολουκοφν ζγκυρεσ μεκοδολογικζσ, ψυχολογικζσ και
παιδαγωγικζσ αρχζσ. Με αυτζσ τισ προχποκζςεισ επιδιϊκει να προωκιςει τθ μάκθςθ και τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ ςε όλουσ του μακθτζσ.
Αναλυτικότερα, ςτθν καλι διδαςκαλία ο εκπαιδευτικόσ:
(α) εφαρμόηει λογικά και μεκοδολογικά διαρκρωμζνεσ διδακτικζσ και μακθςιακζσ δράςεισ, που κινθτοποιοφν το ενδιαφζρον των μακθτϊν
και, αξιοποιϊντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, ιδζεσ, ικανότθτεσ, ςτάςεισ και αξίεσ τουσ, εμπλζκουν τουσ μακθτζσ ενεργά ςε διαδικαςίεσ
κατανόθςθσ και ερμθνείασ τθσ νζασ μάκθςθσ και κριτικισ ανάλυςθσ των παραδοχϊν και των ςυνεπαγωγϊν τθσ
(β) δθμιουργεί κετικό εκπαιδευτικό πλαίςιο διαπροςωπικϊν ςχζςεων, που χαρακτθρίηεται από τθν αποδοχι, τθν αλλθλεπικοινωνία και
τον διάλογο, τθν ενκάρρυνςθ ςτισ προςπάκειεσ και τισ πρωτοβουλίεσ, τθ ςτιριξθ και κακοδιγθςθ, τθν ανατροφοδότθςθ ςτθν πρόοδο αλλά
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και ςτθν παραμζλθςθ των προςωπικϊν τουσ ευκυνϊν, τθν οργάνωςθ χϊρου, χρόνου και κανόνων ςυμπεριφοράσ, τθ ςυνεργαςία μακθτϊν
ςτο πλαίςιο μικρο-ομάδων και μεταξφ των μακθτικϊν ομάδων,
(γ) εφαρμόηει τθ δεοντολογία του εκπαιδευτικοφ επαγγζλματοσ και εμπράκτωσ εκφράηει με ζντιμο και αυκεντικό τρόπο:
1. ενδιαφζρον, φροντίδα και παροχι ίςων ευκαιριϊν και δυνατοτιτων μάκθςθσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ,
2. ςεβαςμό ςτο πρόςωπο, ςτα δικαιϊματα και ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν του με παράλλθλθ ανάδειξθ και των δικϊν τουσ ευκυνϊν και
υποχρεϊςεων για τθν εκπαίδευςι τουσ
3. ενςυναίςκθςθ, κατανόθςθ, αμερολθψία προσ όλουσ
4. πίςτθ ςτισ δυνατότθτεσ όλων μακθτϊν και ςτθν αξία των εμπειριϊν που ιδθ κατζχουν για τθν κατάκτθςθ νζων μορφϊν μάκθςθσ και
ανάπτυξθσ
5. δθμοκρατικό ςτυλ ςτθ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ, ςτθν επικοινωνία του με τουσ μακθτζσ και ςτθ λειτουργία τθσ τάξθσ
6. κετικι διάκριςθ προσ μακθτζσ που προζρχονται από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, διότι κατά τον Αριςτοτζλθ δεν υπάρχει μεγαλύτερη
ανισότητα από την ίση μεταχείριση άνισων ατόμων. (Πολιτικά Βιβλίο Γ, 9, 10-13: «ίζον ηο δίκαιον είναι, και έζηιν, αλλ’ οσ πάζιν αλλά ηοις
ίζοις· και ηο άνιζον δοκεί δίκαιον είναι, και γαρ έζηιν, αλλ’ οσ πάζιν αλλά ηοις ανίζοις»).
Με βάςθ τισ απόψεισ των Smyth (1996) και Apple (2002β), που προαναφζρκθκαν, θ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν και δράςεων καλισ
διδαςκαλίασ ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ δυνατότθτεσ και τισ ευκφνεσ του εκπαιδευτικοφ, όταν βζβαια το ςφςτθμα τον εμπιςτεφεται, τον
ενκαρρφνει και τον ςτθρίηει. Διευκρινίηεται ότι θ καλι διδαςκαλία μπορεί και πρζπει, ανάλογα με το γενικότερο κοινωνικο-πολιτιςμικό
πλαίςιο και τα λοιπά δεδομζνα τθσ τάξθσ, τθ φφςθ και τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ, να λάβει διαφορετικζσ μορφζσ. Οι Fenstermacher και
Richardson (2005, 207), ςυνοψίηοτασ τισ ζρευνεσ των τελευταίων δεκαετιϊν, τονίηουν εμφαντικά ότι θ καλι διδαςκαλία δεν ζχει
ςτακερότθτα μορφισ και περιεχομζνου, αλλά προςαρμόηει τα μεκοδολογικά, ψυχολογικά και δεοντολογικά ςτοιχεία τθσ ςτα δεδομζνα
των μακθτϊν, του (κοινωνικο-πολιτιςμικοφ) πλαιςίου και των εκπαιδευτικϊν πόρων, προκειμζνου να επιτελζςει αποτελεςματικότερα το
ζργο τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ. Ο πυρινασ του καλοφ εκπαιδευτικοφ ζγκειται, ακριβϊσ, ςτα ςτοιχεία τθσ προςαρμοςτικότθτασ και
διαφοροποίθςθσ, που κακιςτοφν τθ διδαςκαλία του λειτουργικι ςτθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ όλων των μακθτϊν, υπό τθν
προχπόκεςθ, βζβαια, ότι θ μακθςιακι ετοιμότθτα των μακθτϊν και οι λοιποί παράγοντεσ του κοινωνικοφ και του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου
είναι, τουλάχιςτον, ςε ανεκτό επίπεδο.
Πμωσ, θ προςαρμοςτικότθτα ζχει τα όριά τθσ και δεν μπορεί το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να υπολογίηει ότι ο εκπαιδευτικόσ με τθν
προςαρμοςτικότθτα και τθ διαφοροποίθςθ ςυνεχϊσ κα καλφπτει ακροιςτικά πολλζσ και βαςικζσ ελλείψεισ του μακθτικοφ δυναμικοφ, του
κοινωνικο-πολιτιςμικοφ πλαιςίου και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε, τελικά, ςε κάκε περίπτωςθ οι μακθτζσ του να επιτφχουν
μακθςιακζσ επιδόςεισ υψθλοφ επιπζδου με βάςθ τα εκνικά ςτάνταρ ι κάποια άλλα κριτιρια που ορίηονται εξωτερικά. Θ καλι διδαςκαλία
ςε ανεκτζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ κα επιφζρει, αναπόφευκτα, ςθμαντικά μακθςιακά αποτελζςματα, λόγω του είδουσ και τθσ ποιότθτασ των
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διδακτικϊν και μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και το ευνοϊκοφ εκπαιδευτικοφ πλαιςίου που διαςφαλίηει. Οι μακθςιακζσ επιδόςεισ, όμωσ,
πρζπει να υπολογιςτοφν και να αποτιμθκοφν με βάςθ το ςθμείο εκκίνθςθσ ςχολείων, τάξεων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και τισ ςυνκικεσ
λειτουργίασ. Επιςθμαίνεται ότι κάποιεσ από τισ ςχετικζσ ζρευνεσ εκτιμοφν ότι οι μακθςιακζσ επιδόςεισ εξαρτϊνται ςε μεγαλφτερο ποςοςτό
από κοινωνικο-πολιτιςμικζσ παραμζτρουσ και όχι από εκπαιδευτικζσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, λοιπόν, παραμζνει ωσ ειδοποιόσ διαφορά τθσ καλισ διδαςκαλίασ θ ςτοίχιςι τθσ ςε μεκοδολογικζσ, ψυχολογικζσ
και παιδαγωγικζσ αρχζσ, από τισ οποίεσ προκφπτει θ ζγνοια τθσ για τθ διαςφάλιςθ ευκαιριϊν και δυνατοτιτων ενεργοφ εμπλοκισ όλων
αδιακρίτωσ των μακθτϊν ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ με ςτόχο τθν κατανόθςθ και τθν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ και τθν ανάπτυξθ
κοινωνικϊν ικανοτιτων, ςτάςεων και αξιϊν (βλ. και Ingvarson et. al. 2007 ςτο M. Isore, 2009, παρ. 64 και 66, Table I, ςελ. 24).
Στθ λογικι τθσ προςαρμογισ και διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ κινείται και το Ρ.Δ. 152/2013, το οποίο, μετά τθν παράκεςθ
παραδειγματικϊν εκδοχϊν τθσ αναμενόμενθσ διδακτικισ δράςθσ, αναφζρει ότι είναι αποδεκτζσ "ιςοδφναμεσ" και "εναλλακτικζσ" δράςεισ
που ςτο ςυγκεκριμζνο κοινωνικο-πολιτιςμικό και εκπαιδευτικό πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ ι εκπαιδευτικισ δομισ επζλεξε ο
εκπαιδευτικόσ και επζφεραν το αναμενόμενο αποτζλεςμα. Θ πρόβλεψθ αυτι ενκαρρφνει και επιβραβεφει τθν πρωτοβουλία και τθ
δθμιουργικότθτα του εκπαιδευτικοφ.
Ενϊ θ καλι διδαςκαλία εκλαμβάνει τθν πεμπτουςία τθσ διδαςκαλίασ ωσ ζργο εν δράςει (teaching as task) και εςτιάηει ςτθ
λειτουργικότθτάσ τθσ, θ αποτελεςματικι διδαςκαλία (effective teaching) εκλαμβάνει τθν πεμπτουςία τθσ ωσ μακθςιακό επίτευγμα τθσ
διδαςκαλίασ (teaching as accomplishment) και εςτιάηει , ςυνικωσ, ςτθν αποτελεςματικι επίτευξθ των μακθτικϊν επιδόςεων που
κακορίηουν τα εκνικά ςτάνταρ. Ζρευνεσ κετικιςτικισ κατεφκυνςθσ τθσ δεκαετίασ του 1970 και μετά (βλ. π.χ. Mortimore 1998, Muijs and
Reynolds 2000) για το αποτελεςματικό ςχολείο, τον αποτελεςματικό εκπαιδευτικό (“teachers do make a difference”) και τθν αποτελεςματικι
διδαςκαλία είχαν ωσ κριτιριο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθν επίτευξθ υψθλοφ επιπζδου μακθτικζσ επιδόςεισ, ςυνικωσ όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται από τα εκνικά ςτάνταρτ τθσ αναμενόμενθσ επίδοςθσ ςε ειδικά μακθςιακά τεςτ. Οι Fenstermacher και Richardson (2005)
επιςθμαίνουν ότι οι υψθλζσ επιδόςεισ των εκνικϊν ςτάνταρ είναι πολυπαραγοντικό αποτζλεςμα τθσ ςφμπραξθσ (α) τθσ μακθςιακισ
ετοιμότθτασ, των κινιτρων και τθσ ςτακερισ προςπάκειασ του μακθτι, που δεν είναι απαλλαγμζνοσ κάκε ευκφνθσ, (β) του ευρφτερου
περιβάλλοντοσ, οικογενειακοφ και κοινωνικο-πολιτιςμικοφ, (γ) των παρεχομζνων εκπαιδευτικϊν πόρων και ευκαιριϊν μάκθςθσ από
πλευράσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και (δ) τθσ καλισ διδαςκαλίασ από πλευράσ του εκπαιδευτικοφ, θ οποία εν πολλοίσ προχποκζτει
τθν φπαρξθ των τριϊν πρϊτων ςε ανεκτό, τουλάχιςτον, επίπεδο.
Επομζνωσ, από τθ ςτιγμι που ο εκπαιδευτικόσ ζχει επιτυχϊσ εκπλθρϊςει το ζργο τθσ καλισ διδαςκαλίασ και ζχει εξαντλιςει τισ
δεδομζνεσ δυνατότθτεσ δομϊν και πόρων για τθν προϊκθςθ των μακθςιακϊν ςτόχων, δεν πρζπει να κεωρείται ωσ ο υπεφκυνοσ, αν οι
τελικζσ μακθςιακζσ επιδόςεισ δεν ανταποκρίνονται ςε δεδομζνα ςτάνταρ. Μζτρο επιτυχίασ δεν είναι τα εξωτερικά ςτάνταρ, αλλά είναι το
ςθμείο εκκίνθςθσ και θ μακθςιακι πορεία βελτίωςθσ των μακθτϊν που διαγράφτθκε μζςα ςτισ δεδομζνεσ κοινωνικο-πολιτιςμικζσ
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ςυνκικεσ με τθν ενεργοποίθςι τουσ και με τθν αξιοποίθςθ των δεδομζνων δομϊν και πόρων. Θ αγνόθςθ του ςθμείου εκκίνθςθσ και τθσ
πορείασ βελτίωςθσ και, αντϋαυτϊν θ αξιοποίθςθ εξωτερικϊν ςτάνταρ ωσ κριτθρίων για αποτιμιςεισ και ςυγκρίςεισ ανομοιογενϊν
περιπτϊςεων είναι επιςτθμολογικά άςτοχο, διότι ταυτίηει τθ διδαςκαλία ωσ διαδικαςία με τα μακθςιακά αποτελζςματά τθσ (βλ.
Fenstermacher και Richardson 2005, 197), αλλά κα ιταν και άδικο για τουσ εκπαιδευτικοφσ και αδιζξοδο για τθν εκπαίδευςθ, διότι
απαλλάςςει όλουσ τουσ άλλουσ φορείσ και κεςμοφσ από τισ δικζσ τουσ ευκφνεσ και δεν διαςφαλίηει όλουσ τουσ όρουσ που απαιτοφνται για
τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία.
Αναλυτικότερα, θ αποτελεςματικι διδαςκαλία των εξωτερικϊν ςτάνταρ, με τον τρόπο που προςδιορίςτθκε παραπάνω, είναι κοινό
ζργο και ευκφνθ (α) των κυβερνιςεων που διαμορφϊνουν τθ γενικότερθ εκπαιδευτικι πολιτικι και οφείλουν να διαςφαλίηουν ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθν επαρκι ςτελζχωςθ, τισ αναγκαίεσ βαςικζσ και υποςτθρικτικζσ δομζσ και υποδομζσ και τα κατάλλθλα
εκπαιδευτικά, αλλά και επιμορφωτικά, προγράμματα,
(β) του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και των δομϊν του που πρζπει να παρζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ μάκθςθσ ςε όλουσ τουσ
μακθτζσ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ,
(γ) τθσ οικογζνειασ και τθσ κοινότθτασ, που διαμορφϊνουν κατά τθν προςχολικι θλικία το μορφωτικό κεφάλαιο και δυναμικό των παιδιϊν
και οφείλουν να ςυνεργάηονται ςυςτθματικά και ςυντονιςμζνα με το ςχολείο για τθ ςτιριξθ των παιδιϊν τουσ κατά τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία και
(δ) του εκπαιδευτικοφ/διδακτικοφ προςωπικοφ που οφείλει με επιςτθμονικι και παιδαγωγικι επάρκεια να διαςφαλίηει τθν ποιότθτα τθσ
καλισ διδαςκαλίασ, όπωσ περιγράφεται παραπάνω, και να προωκεί τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ ςτο ανϊτερο εφικτό ςθμείο.
Οι Fenstermacher και Richardson (2005) επιςθμαίνουν ότι όλεσ οι περιπτϊςεισ των αποτελεςματικϊν διδαςκαλιϊν, ενϊ εμπεριζχουν
το ςτοιχείο τθσ ικανοποιθτικισ ι υψθλισ επίδοςθσ, δεν είναι οπωςδιποτε και καλζσ διδαςκαλίεσ, διότι ςε μερικζσ από αυτζσ, εν ονόματι τθσ
αποτελεςματικότθτασ, παραβιάηονται παιδαγωγικζσ και δεοντολογικζσ αρχζσ.
Συγκρίνοντασ τθν καλι διδαςκαλία με τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία, κα ζλεγε κανείσ ότι ςε γενικζσ γραμμζσ θ καλι διδαςκαλία (α)
είναι μακθτο-κεντρικι και διδάςκει μακθτζσ παρά μακιματα, (β) ακολουκεί ζνα μεκοδολογικά, ψυχολογικά και δεοντολογικά
επεξεργαςμζνο πλάνο και (γ) αξιοποιεί κατάλλθλα προςαρμοςμζνουσ για τθ διδακτικι περίςταςθ τρόπουσ οι οποίοι ενεργοποιοφν το
ενδιαφζρον των μακθτϊν, αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ, τισ ιδζεσ τουσ και τισ ικανότθτζσ τουσ για τθ νζα μάκθςθ και τουσ εμπλζκουν ςε
διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ δεδομζνων και προςωπικισ νοθματοδότθςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ, για το επίπεδο τθσ οποίασ, όμωσ, δεν είναι βζβαιο
ότι πάντα επιτυγχάνει τα εκνικά ςτάνταρ που ζχουν τεκεί.
Είναι βζβαιο, όμωσ, ότι ο εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ κινείται ςτο πλαίςιο τθσ καλισ διδαςκαλίασ με ενδιαφζρον, ενκουςιαςμό, ευελιξία
και παιδαγωγικότθτα αναπτφςςει τισ διδακτικζσ του δράςεισ, παραχωρϊντασ χϊρο ςτουσ μακθτζσ για αυτενζργεια και δράςεισ, που τουσ
προςφζρουν τθ δυνατότθτα με αυξθμζνθ ςυμμετοχικότθτα να χαροφν τθν περιπζτεια τθσ μάκθςθσ. Κατά περίπτωςθ περιορίηει τα
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μακθςιακά ςτθρίγματα και τθν κακοδιγθςι του ςτον ελάχιςτο αναγκαίο βακμό. Τζτοιεσ προχποκζςεισ μάκθςθσ διαπιςτωμζνα προωκοφν τθ
μακθςιακι πορεία, θ οποία επιβεβαιϊνει και τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ που επιτελείται. Αν δεν υπάρχει ικανοποιθτικι πρόοδοσ ςτισ
μακθςιακζσ επιδόςεισ των μακθτϊν, ςθμαίνει ότι κάποια ι κάποιεσ από τισ προδιαγραφζσ τθσ καλισ διδαςκαλίασ υπολείπονται ι
απουςιάηουν και πρζπει άμεςα να εντοπιςκοφν και να ενιςχυκοφν καταλλιλωσ.
ϋΑρα, αν ο εκπαιδευτικόσ ανταποκρίκθκε ςτα μεκοδολογικά, ψυχολογικά και δεοντολογικά ςτάνταρ τθσ καλισ διδαςκαλίασ, αυτό
είναι άμεςα παρατθριςιμο από τον αξιολογθτι και αυτό πιςτϊνεται ςτθν αξιολογικι ζκκεςθ και αποτίμθςθ, ανάλογα με τον βακμό
διαςφάλιςθσ των μεκοδολογικϊν, ψυχολογικϊν και δεοντολογικϊν προδιαγραφϊν τθσ καλισ διδαςκαλίασ και των ςυνακόλουκων
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ (βλ. και Fenstermacher και Richardson 2005, 1996-197). Με τζτοια διδαςκαλία είναι πλζον ι βζβαιον ότι
ζχει επζλκει μάκθςθ. Ο Apple(2002β:158) επιςθμαίνει ότι ςχολεία που εςτιάηουν ςτα ερωτιματα που ο ίδιοσ παρακζτει και ταυτίηονται ςε
πολλά ςθμεία με εκείνα τθσ καλισ διδαςκαλίασ "επιτυγχάνουν ακόμθ και ςε εξαιρετικά δφςκολεσ περιςτάςεισ". Βζβαια, αυτό δεν ςθμαίνει
πάντα ότι κατακτοφν, όπου υπάρχουν διατυπωμζνα, τα εκνικά ςτάνταρ των μακθτικϊν επιδόςεων, κακότι αυτό, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε,
δεν εξαρτάται μόνο από τθν καλι διδαςκαλία, που είναι αρμοδιότθτα και ζργο του εκπαιδευτικοφ. Αυτό εξαρτάται και από άλλεσ
παραμζτρουσ άλλων φορζων, όπωσ είναι θ ετοιμότθτα των μακθτϊν, θ οικογζνεια, οι δομζσ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει ιδθ αναφερκεί .
Σε ςχζςθ με όςα ζχουν αναφερκεί για τθν καλι διδαςκαλία, θ αποτελεςματικι διδαςκαλία είναι γνωςιο-κεντρικά προςανατολιςμζνθ
και ςε ςυνκικεσ πίεςθσ και ανταγωνιςμοφ διατρζχει πάντα τον κίνδυνο να παραβλζψει τουσ παιδαγωγικοφσ όρουσ τθσ διδαςκαλίασ και,
επιπλζον, να περιορίςει τθν εςτίαςι ςτθν εξάςκθςθ των μακθτϊν πάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ και αςκιςεισ, αν οι τελευταίεσ
αναφζρονται ςτθν ανάκλθςθ πλθροφοριϊν και ςτθ μθχανιςτικι εκτζλεςθ αποπλαιςιωμζνων αςκιςεων.
Τζλοσ, θ ποιοτικι διδαςκαλία, που είναι ηθτοφμενο κάκε εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, είναι αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ
προδιαγραφϊν τθσ καλισ και τθσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ.
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι, ενϊ τα ςτοιχεία τθσ καλισ διδαςκαλίασ (μεκοδολογικζσ, ψυχολογικζσ και δεοντολογικζσ αρχζσ και
ςυνακόλουκθ πορεία μάκθςθσ) είναι κριτιρια αποτίμθςθσ του διδακτικοφ ζργου του εκπαιδευτικοφ, τα ςυγκριτικά ςτοιχεία των μακθτικϊν
επιδόςεων ςε περιφερειακζσ ι εκνικζσ εξετάςεισ δεν πρζπει να είναι αποκλειςτικά και μεμονωμζνα κριτιρια, διότι χρεϊνουν ι πιςτϊνουν
(ςε περιπτϊςεισ τάξεων με υψθλοφσ κοινωνικο-πολιτιςτικοφσ δείκτεσ) ςτον εκπαιδευτικό αποτελζςματα που δεν μπορεί να τα διαμορφϊςει
μόνοσ του.
Θ αξιολόγθςθ, όταν δεν προβαίνει, βάςει ςχολικϊν επιδόςεων από ςχολεία με διαφορετικά κοινωνικο-πολιτιςμικά πλαίςια, ςε
ςυγκριτικζσ κατατάξεισ μακθτϊν, τάξεων και ςχολείων και μζςω αυτϊν, ςε αξιολογικζσ κατατάξεισ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, ζχει
δυνατότθτεσ να ενιςχφςει, μζςα από ςυνεργαςίεσ και ςυηθτιςεισ, τα ςτοιχεία που απαρτίηουν τθν «καλι διδαςκαλία». Επίςθσ, προςφζρει
δυνατότθτεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και υπθρεςιακισ εξζλιξθσ, που δεν εξαρτϊνται άμεςα από τα ζτθ υπθρεςίασ, αλλά από τθν ποιότθτα
του προςφερομζνου ζργου. Το Ρ.Δ. 152/2013 πριμοδοτεί τισ παραπάνω ςυνεργαςίεσ και ςυηθτιςεισ για τον προςδιοριςμό και τθν επίτευξθ
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τθσ “ποιοτικισ διδαςκαλίασ”, διότι όπωσ επιςθμαίνει και ο Apple (βλ. 2002β,157) θ αξιολόγθςθ πρζπει να ςυνεξετάηει εξωςχολικοφσ και
ενδοςχολικοφσ παράγοντεσ και να “ενεργοποιεί τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί μποροφν ςτθν πράξθ να βοθκιςει ο ζνασ τον
άλλον για να βελτιϊςουν τισ πρακτικζσ τουσ.” Το Ρ.Δ. 152/2013 δεν ςυμπεριλαμβάνει τισ μακθτικζσ επιδόςεισ ςε εκνικζσ εξετάςεισ ςτα
κριτιρια αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ αςφαλϊσ ενδιαφζρεται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ
μζςω τθσ καλισ διδαςκαλίασ. Με άλλα λόγια το ΡΔ 152/2013 εςτιάηει πρωτίςτωσ ςτθ διαςφάλιςθ των διαδικαςιϊν τθσ καλισ διδαςκαλίασ
και μζςω αυτϊν επιδιϊκει τα μακθςιακά και αναπτυξιακά αποτελζςματα τθσ καλισ διδαςκαλίασ.

Ε. Ποιοσ ο κοπόσ τθσ Αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 152/2013;
Το Ρ.Δ. 152/2013 ορίηει ςτο άρκρο 2 ωσ ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν τθ ςυμβολι τθσ ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου προσ όφελοσ των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και τθσ κοινωνίασ. Ο ςκοπόσ αυτόσ προωκείται μζςω
επιμζρουσ ςτόχων, που διευρφνουν και αλλάηουν τουσ ρόλουσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν του παραδοςιακοφ ςχολείου. Για παράδειγμα, θ
προϊκθςθ τθσ διαρκοφσ επαγγελματικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν και θ εξ αυτισ ωφζλεια των μακθτϊν προβλζπονται
μζςα από:
1. Τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ τουσ τόςο για κζματα τάξθσ, όπωσ είναι ο κοινόσ προγραμματιςμόσ και οι ανταλλαγζσ
επιςκζψεων τθν ϊρα του μακιματοσ μεταξφ ςυναδζλφων αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και εκτίμθςθσ, όςο και για κζματα ςχολικισ μονάδασ,
όπωσ είναι οι δράςεισ για πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και επανόρκωςθ ευρφτερων προβλθματικϊν καταςτάςεων (π.χ. θ ςχολικι βία) ι οι
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ τομζων τθσ ςχολικισ μονάδασ(π.χ. θ ςυνεργαςία ςχολείου οικογζνειασ).
2. Τθ κεςμοκζτθςθ ςυναντιςεων ςυνεργαςίασ αξιολογθτι και αξιολογοφμενου προ και μετά τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ
διδαςκαλιϊν, ςτο πλαίςιο των οποίων ανταλλάςςονται πλθροφορίεσ και προτάςεισ για τον προγραμματιςμό, τθ ςκοποκεςία, τισ
εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ, τα μζςα, κακϊσ επιςθμάνςεισ και αναςτοχαςτικζσ κρίςεισ για τισ διδαςκαλίεσ που
πραγματοποιικθκαν.
3. Τθν ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ και αναςτοχαςτικισ εξζταςθσ των αυτονόθτων τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ, αλλά και των προςωπικϊν τουσ
πρακτικϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ παραμζτρουσ του πλαιςίου τθσ τάξθσ, τθσ ςχολικισ μονάδασ και του κοινωνικο-πολιτιςμικοφ ςυγκείμενου
(βλ. και Gitlin and Smyth 1990: 92, Apple 2002β).
4. Τθν πρόβλεψθ για άμεςθ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ με (ενδο-ςχολικζσ)επιμορφϊςεισ, εςτιαςμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των
εκπαιδευτικϊν.
5. Τθν εςτίαςθ ςτθν ενεργό εμπλοκι των μακθτϊν ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςυλλογισ, επεξεργαςίασ, νοθματοδότθςθσ, ερμθνείασ και
αξιολόγθςθσ δεδομζνων που ενεργοποιοφν γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ διεργαςίεσ κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ.
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6. Τθ διαςφάλιςθ προχποκζςεων ιςότθτασ τόςο ςτο μικρο-επίπεδο τθσ ςχολικισ τάξθσ όςο και ςτο μακρο-επίπεδο του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ και ςφνδεςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ με τθν υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ που απαιτοφν οι ανάγκεσ τθσ
ςφγχρονθσ κοινωνίασ.
τ. Ποια θ Διαφορά μεταξφ Διαμορφωτικισ και Σελικισ Αξιολόγθςθσ;
Θ ςφγχρονθ βιβλιογραφία διακρίνει δυο μορφζσ αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, (α) τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ (formative evaluation) και
(β) τθν ακροιςτικι/απολογιςτικι αξιολόγθςθ (summative evaluation).
1. Διαμορφωτικι Αξιολόγθςθ
Από παιδαγωγικισ ςκοπιάσ, και ςτθν περίπτωςθ των μακθτϊν και ςτθν περίπτωςθ των εκπαιδευτικϊν και των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ,
ςθμαντικότερθ είναι θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, διότι ζχει ςκοπό να ςτθρίηει τθ ςυνεχι επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Ρροσ τοφτο ο
αξιολογθτισ (α) ςυηθτά με τον αξιολογοφμενο για τθ διαμόρφωςθ κοινοφ πλαιςίου επικοινωνίασ, τθ διατφπωςθ ςτόχων και τθ διαςαφινιςθ
ρόλων και προςδοκιϊν και (β) εςτιάηει πρωτίςτωσ ςτα ποιοτικά και δευτερευόντωσ ςτα ποςοτικά δεδομζνα. Σε αυτό το πλαίςιο , τα μζςα και
οι διαδικαςίεσ λειτουργοφν ςυμβουλευτικά και ανατροφοδοτοφν με εποικοδομθτικό τρόπο τον εκπαιδευτικό, επιςθμαίνοντασ ςε ποια
βακμίδα ανάπτυξθσ βρίςκεται ςτα επιμζρουσ κριτιρια και υποδεικνφοντασ εναλλακτικοφσ τρόπουσ βελτίωςθσ των πρακτικϊν του.
Πταν το αξιοποιοφμενο πλαίςιο αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιεί ροφμπρικεσ ςτθν περιγραφι των βακμίδων κάκε κριτθρίου, όπωσ
ςυμβαίνει ςτο Ρ.Δ. 152/2013, το ίδιο το εργαλείο αξιολόγθςθσ μπορεί να λειτουργιςει και ωσ αποτελεςματικό μζςον μάκθςθσ για τον
εκπαιδευτικό και ωσ μζςον βελτίωςθσ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (βλ. Isore 2009: 8). Επιπλζον, το πλαίςιο αξιολόγθςθσ, για να
λειτουργεί διαμορφωτικά, πρζπει, ςφμφωνα με τον Apple (2002β:156), να αντιμετωπίηει τον εκπαιδευτικό ωσ “ςτοχαςτικό και κριτικά
ςκεπτόμενο επαγγελματία”. Αυτό ςθμαίνει, για παράδειγμα, ότι πρζπει να του παρζχει ευκαιρίεσ να αναςτοχαςτεί και να ςυηθτιςει για τισ
επιλογζσ του, τισ παραδοχζσ τουσ και τισ ςυνζπειεσ τουσ, να αυτο-αξιολογθκεί και να ςτθρίξει τθν αυτο-αξιολόγθςι του με τον προςωπικό
του φάκελο και, τζλοσ, να επανζλκει μετά από ςχετικι επιμόρφωςθ για επαναξιολόγθςθ ςε τομείσ που υςτζρθςε ςτθν αρχικι αξιολόγθςθ,
προβλζψεισ που, επίςθσ, υπάρχουν ςτο άρκρο 17 του Ρ.Δ. 152/2013. Με τον τρόπο αυτό θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ςυμβάλλει
αποτελεςματικά ςτθ ςυνεχι επαγγελματικι του ανάπτυξθ(βλ. και Stronge, J. and Tucker, P. 2003), ιδίωσ , μάλιςτα, όταν αυτι ςυνδζεται άμεςα
με εςτιαςμζνεσ μορφζσ επιμόρφωςθσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των εκπαιδευτικϊν. Οι δυνατότθτεσ
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και κοινωνικισ αναγνϊριςθσ που παρζχει θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ τθν κακιςτοφν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
περιςςότερο αποδεκτι από ότι τθν τελικι/απολογιςτικι (βλ. και Avalos and Assael 2006).
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2. Σελικι Αξιολόγθςθ
H τελικι/απολογιςτικι αξιολόγθςθ(summative), λειτουργεί ςτθν ουςία ωσ διαπιςτωτικι πράξθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, τθν οποία
αποτιμά ςυνικωσ αρικμθτικά, για να είναι αξιοποιιςιμθ ςε διαδικαςίεσ υπθρεςιακισ εξζλιξθσ, όπωσ είναι θ μονιμοποίθςθ, οι βακμολογικζσ
προαγωγζσ, οι επιλογζσ ςτελεχϊν και οι εκπαιδευτικζσ διακρίςεισ. Επίςθσ, θ ακροιςτικι αξιολόγθςθ ςυνδζεται άμεςα και με τθ λογικι τθσ
απόδοςθσ λόγου (accountability) των δθμόςιων φορζων και προςϊπων. Από τθ διεκνι αναςκόπθςθ προκφπτει ότι τα εκπαιδευτικά
ςυςτιματα ςπανίωσ χρθςιμοποιοφν μία από τισ δφο μορφζσ αξιολόγθςθσ και οι ειδικοί κεωροφν εφικτό τον ςυνδυαςμό τουσ ι τουλάχιςτον
"αναγκαίο κακό" (βλ. Isore 2009), αλλά ο τρόποσ που τισ ςυνδυάηουν διαφζρει κατά περίπτωςθ (βλ.Stronge, J. and Tucker, 2003).
Θ πρόταςθ τθσ ειδικισ επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Ραιδείασ(2012), ςτθν οποία βαςίηεται το Ρ.Δ.
152/2013, ζχει ςυνταχκεί ςτθ λογικι τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ και εμπεριζχει τα προςδιοριςτικά ςτοιχεία τθσ, ςτοιχεία τα οποία
εμπεριζχονται και ςτο Ρ.Δ. 152/2013, όπωσ είναι, για παράδειγμα, (α) οι ροφμπρικεσ, (β) θ φάςθ προ-ςυηιτθςθσ αξιολογθτι και
αξιολογοφμενου, που λειτουργεί κετικά ςτθν προετοιμαςία του τελευταίου για τθν διδαςκαλία που κα ακολουκιςει, (γ) θ φάςθ
ανατροφοδοτικισ ςυηιτθςθσ μετά τθν αξιολόγθςθ, (δ) θ άμεςθ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ με τθν επιμόρφωςθ και (ε) θ δυνατότθτα να
επανζλκει με αίτθςι του ο εκπαιδευτικόσ για επαναξιολόγθςθ ςε κριτιρια που αρχικά κρίκθκε μθ επαρκισ. Επιςθμαίνεται ότι οι προ- και
μετα-αξιολογικζσ ςυηθτιςεισ τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, πζρα από τθν ανατροφοδοτικι τουσ λειτουργία, μποροφν να ςυμβάλουν και
ςτθν πλαιςίωςθ διαδικαςιϊν αναςτοχαςμοφ (reflection), που αποτελεί αναγκαία και ικανι ςυνκικθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (βλ. και
Apple 2002β). Γιϋαυτό ςυχνά οι ευκαιρίεσ αναςτοχαςμοφ ςχεδόν ταυτίηονται με τον οριςμό τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (βλ Bubb and
Earley 2007:4 βλ και Υφαντι και Βοηαΐτθσ, 2009 ) Υπάρχουν και άλλα ςτοιχεία διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ που ενκαρρφνονται και από το
Ρ.Δ. 152/2013, όπωσ είναι, για παράδειγμα, θ αυτο-αξιολόγθςθ, θ ανταλλαγι επιςκζψεων και ανατροφοδοτιςεων, οι κοινοί
προγραμματιςμοί, θ τιρθςθ προςωπικοφ φακζλου εκπαιδευτϊν δραςτθριοτιτων (portfolio) και θ ςυμμετοχι ςε κοινζσ εκπαιδευτικζσ
παρεμβάςεισ με ςτοιχεία ζρευνασ δράςθσ (Education and Training July 2013, 37).
Τζλοσ, αναφορικά με το αίτθμα τθσ απόδοςθσ λόγου το ελλθνικό ςχολείο ωσ οργανικι μονάδα μπορεί μζςα από τισ διαδικαςίεσ τθσ
αυτο-αξιολόγθςθσ των δομϊν και των ανκρϊπινων πόρων που του παρζχει θ πολιτεία να παρουςιάςει τισ δράςεισ του για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων και τθ διαςφάλιςθ καλφτερων όρων εκπαίδευςθσ. Θ ενθμζρωςθ γονζων και τοπικισ κοινωνίασ μπορεί να λειτουργιςει ωσ
διαδικαςία απόδοςθσ λόγου, χωρίσ ιεραρχικζσ κατατάξεισ ςχολείων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν που είναι αντίκετεσ ςτο γράμμα και ςτο
πνεφμα του Ρ.Δ. 152/2013. Θ διεκνισ βιβλιογραφία διαπιςτϊνει ότι όςο περιςςότερο ενθμερϊνονται και όςα περιςςότερα βλζπουν οι γονείσ
για το τι κάνουν και πϊσ εργάηονται εκπαιδευτικοί και ςχολεία τόςο περιςςότερο εκτιμοφν το ζργο του εκπαιδευτικοφ και του ςχολείου,
ιδιαίτερα όταν αυτό ςυντελείται μζςα ςε ςυνκικεσ ελλείψεων.
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Η. Ποια τα Κίνθτρα υμμετοχισ των Εκπαιδευτικϊν ςτθν Αξιολόγθςθ;
Θ άμεςθ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ με τθν ανατροφοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν και τθν επαγγελματικι μάκθςθ και ανάπτυξθ, μζςω και τθσ
ανάλογθσ επιμόρφωςθσ, απευκφνεται ςτα εςωτερικά κίνθτρα των εκπαιδευτικϊν, που ςφμφωνα με τθ διεκνι εμπειρία, είναι αυξθμζνα.
Ταυτόχρονα, θ ςφνδεςθ αξιολόγθςθσ, επιμόρφωςθσ και επαγγελματικισ βελτίωςθσ ικανοποιεί και εξωτερικισ φφςθσ κίνθτρα, όπωσ είναι θ
κεςμικι αναγνϊριςθ τθσ προςωπικισ ςυμβολισ των εκπαιδευτικϊν και των επιτυχιϊν του ςχολείου και θ δθμιουργία προχποκζςεων για
ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ από κατάλλθλουσ και ικανοφσ εκπαιδευτικοφσ για τθ κζςθ ςτελζχουσ εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ι/και εντόσ
ευρφτερων δομϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ, θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ αποβλζπει, επίςθσ, πζραν τθσ
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, και ςτθν υπθρεςιακι εξζλιξι τουσ, βακμολογικι και οικονομικι. Το Ρ.Δ. 152/2013, ωσ χρονικά μεταγενζςτερο
και νομικά αςκενζςτερο από τον νόμο 4024/2011, υπόκειται ςτισ προβλζψεισ του ανωτζρω νόμου για τθ βακμολογικι εξζλιξθ όλων των
δθμοςίων υπαλλιλων. Ο εν λόγω νόμοσ, για τα υψθλότερα κλιμάκια, προβλζπει ςυγκεκριμζνεσ ποςοςτϊςεισ, γεγονόσ που εντάςςει ςτοιχεία
ανταγωνιςτικότθτασ, τα οποία προκαλοφν ενςτάςεισ ζναντι τθσ αξιολόγθςθσ και επιςκιάηουν τθν παιδαγωγικι τθσ λειτουργία, ςτα ανϊτερα
τουλάχιςτον υπθρεςιακά κλιμάκια.

Θ. Ποιεσ οι Προχποκζςεισ Αποτελεςματικισ Εφαρμογισ τθσ Αξιολόγθςθσ;
Είναι αυτονόθτο ότι θ εφαρμογι μιασ τόςο πολφπλοκθσ και ευαίςκθτθσ διαδικαςίασ, όπωσ είναι θ αξιολόγθςθ που αγγίηει τόςεσ πλευρζσ τθσ
υπόςταςθσ του εκπαιδευτικοφ, δεν είναι γενικϊσ εφκολθ υπόκεςθ και γίνεται δυςκολότερθ ςτθν περίπτωςθ τθσ χϊρασ μασ, διότι
εφαρμόηεται και πάλι μετά από πολλά χρόνια, ανακαλεί αρνθτικζσ εμπειρίεσ ςτθ ςυλλογικι μνιμθ του κλάδου και ςυνδζεται ςυνειρμικά
πολφ εφκολα με τθν τρζχουςα δυςμενι ςυγκυρία.
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο ανακφπτει θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ των παρακάτω προχποκζςεων (βλ. και Isore 2009, ςελ 28 κ.ε.):
1. Επιμόρφωςθ των αξιολογθτϊν, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται και από το Ρ.Δ. 152/2013, ςτθ φιλοςοφία, τθ δομι, τα κριτιρια και τισ
διαδικαςίεσ του ιςχφοντοσ πλαιςίου αξιολόγθςθσ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ παρακολουκιςεισ των διδαςκαλιϊν που πραγματοποιοφν
οι αξιολογοφμενοι εκπαιδευτικοί, οι αξιολογθτζσ κα ζχουν, ενδεχομζνωσ, ολιγάρικμα ςτοιχεία για τισ αξιολογοφμενεσ ικανότθτεσ και πρζπει
να επιμορφωκοφν για τουσ κατά περίπτωςθ τρόπουσ εμπλουτιςμοφ και αξιοποίθςισ των ςτοιχείων αυτϊν. Επίςθσ, πρζπει να γίνει
προετοιμαςία των αξιολογθτϊν ςτουσ τρόπουσ δθμιουργίασ κετικοφ κλίματοσ, ενθμζρωςθσ του αξιολογοφμενου για τισ διαδικαςίεσ και τισ
προςδοκίεσ τθσ αξιολόγθςθσ, ςτιριξισ του κατά τθν προετοιμαςία (π.χ. προγραμματιςμόσ/ προετοιμαςία, υλικό, φάκελοσ κτλ) και
ανατροφοδότθςι του μετά τθν αξιολόγθςθ. Τζλοσ, πρζπει να επιμορφωκοφν για τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ ενδο-ςχολικϊν και μθ
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προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, τα οποία κρίνουν ότι πρζπει να παρακολουκιςουν οι εκπαιδευτικοί που δεν ανταποκρίκθκαν επαρκϊσ ςε
ςυγκεκριμζνα κριτιρια.
2. Αςκιςεισ εφαρμογισ ςτθ διαδικαςία ςυνζντευξθσ/ςυηιτθςθσ πριν και μετά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ διδαςκαλιϊν ςτθ ςχολικι τάξθ
και δοκιμαςτικι αξιολόγθςθ ςεναρίων που κα δοκοφν ςτουσ επιμορφοφμενουσ αξιολογθτζσ ι/και ςυγγραφισ από τουσ ιδίουσ ςεναρίων που
κεωροφν ότι ανταποκρίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ βακμίδεσ και ροφμπρικεσ δεδομζνου κριτθρίου.
3. Ζνταξθ κεντρικϊν κριτθρίων του πλαιςίου αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι για παράδειγμα, ο ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ ι
διατφπωςθ αςκιςεων αναηιτθςθσ ςχζςεων και κριτικισ ςκζψθσ, ςε διαφορετικζσ ευκαιρίεσ και μορφζσ επιμόρφωςθσ.

Θ. Με Ποια Κριτιρια και Εργαλεία Γίνεται θ Αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το Π.Δ. 152/2013;
Για όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ εκπαίδευςθσ ζχουν κατά καιροφσ προτακεί και χρθςιμοποιθκεί διαφορετικά αξιολογικά κριτιρια και εργαλεία,
που κακορίηονται, τόςο από τθ φφςθ τθσ αξιολογοφμενθσ παραμζτρου, όςο και από τθ φιλοςοφία και τον ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ. Αυτό
ςυμβαίνει και ςτθν αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν.
Με δεδομζνο ότι το Ρ.Δ. 152/2013 προτείνει τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με ςκοπό τθν επαγγελματικι μάκθςθ και ανάπτυξθ
ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν, ζχει τθν ανάλογθ δομι ςτθν οργάνωςθ των παραμζτρων και τθν ανάλογθ επιλογι των κριτθρίων και εργαλείων
ανά περίπτωςθ αξιολογουμζνου.
Αναλυτικότερα, το Ρ.Δ. 152/2013 αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ είκοςι τριϊν κατθγοριϊν ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ (βλζπε άρκρο 1)
και ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν τάξθσ, που αποτελοφν και το πολυπλθκζςτερο ςϊμα. Οι αξιολογοφμενεσ παράμετροι ςτελεχϊν και
εκπαιδευτικϊν διακρίνονται ςε διοικθτικζσ και εκπαιδευτικζσ και οι πάντεσ αξιολογοφνται και ςτισ δφο κατθγορίεσ παραμζτρων.
Τα δεκαπζντε κριτιρια αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνονται ςτο ΡΔ 152/2013 δθλϊνουν, ςε γενικζσ γραμμζσ, τι αναμζνεται από τουσ
εκπαιδευτικοφσ να γνωρίηουν, να κατανοοφν και να είναι ικανοί να κάνουν αποτελεςματικά, όπωσ, επίςθσ, δθλϊνουν και τισ αναμενόμενεσ
ςτάςεισ και αξίεσ τουσ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ, τουσ ςκοποφσ, το περιεχόμενο και τισ διαδικαςίεσ τθσ. Ζνα αξιόπιςτο, δίκαιο και
λειτουργικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ πρζπει να διατυπϊνει άμεςα τισ προςδοκίεσ του και να δίνει ςαφι εικόνα ποια και πϊσ είναι θ
καλι/ποιοτικι διδαςκαλία και, γενικότερα, το ποιοτικό εκπαιδευτικό ζργο που αναμζνεται να προςφζρει ο αξιολογοφμενοσ. Θ προβαλλόμενθ
μζςα από το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ εικόνα πρζπει, αςφαλϊσ, να βαςίηεται ςτθ ςχετικι κεωρθτικι και ερευνθτικι ευρφτερου
προςανατολιςμοφ (π.χ. γνωςτικοφ, ουμανιςτικοφ, ακαδθμαϊκοφ, κριτικοφ κλπ, βλ και Zeichner and Liston 2013:11-22) που κωδικοποιεί τα
ςτοιχεία του επικυμθτοφ διδακτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου.
Με βάςθ τθ ςφνκεςθ ςυμπεραςμάτων και προτάςεων τθσ κεωρίασ και τθσ ζρευνασ ποικίλου προςανατολιςμοφ, αλλά και τθσ
εκπαιδευτικισ εμπειρίασ, πρζπει να δθλϊνονται με ςαφινεια οι ικανότθτεσ, οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ που προχποκζτει το ποιοτικό
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εκπαιδευτικό ζργο, ϊςτε το πλαίςιο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ να λειτουργεί πρωτίςτωσ ωσ πλαίςιο κακοδιγθςθσ των νεοδιόριςτων
εκπαιδευτικϊν και ωσ πλαίςιο ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των ζμπειρων εκπαιδευτικϊν. Με άλλα λόγια, ζνα καλό πλαίςιο αξιολόγθςθσ δεν επιτελεί
καταγραφι και διεκπεραίωςθ μιασ διαπιςτωτικισ πράξθσ, αλλά αποτελεί ζνα πλαίςιο κακοδιγθςθσ και επαγγελματικισ μάκθςθσ και
ανάπτυξθσ. Στο άρκρο 4 του Ρ.Δ. 152/2013 αναφζρονται οι αξιολογθτζσ για κάκε περίπτωςθ αξιολογοφμενων.
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι Κατθγορίεσ παραμζτρων με τα αντίςτοιχα κριτιρια και τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που προβλζπονται
για τθν αξιολόγθςθ ςτελεχϊν εκπαιδευτικϊν :

1. Σζςςερισ Κατθγορίεσ Παραμζτρων Αναλυόμενεσ ςε Ζξι Κριτιρια για Διοικθτικά τελζχθ
Τα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ (Ρεριφερειακοί, Συντονιςτζσ, Δ/ντζσ Εκπαίδευςθσ και Ρροϊςτάμενοι και Υπεφκυνοι εκπαιδευτικϊν
φορζων) αξιολογοφνται ςε τζςςερισ Κατθγορίεσ παραμζτρων, που αναλφονται ςε επιμζρουσ Κριτιρια αξιολόγθςθσ και ζχουν το κακζνα τον
δικό τουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ (βλζπε άρκρο 3). Ραρατίκενται οι Κατθγορίεσ και τα Κριτιρια αξιολόγθςθσ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι
και του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ του Εξωτερικοφ. Ανάλογα είναι και τα Κριτιρια του Διευκυντι, Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ,
Εκπαίδευςθσ.
α) Κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 2)
β) Κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ
1):.
αα) Εποπτεία, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν τθσ οικείασ περιφερειακισ διεφκυνςθσ ι του γραφείου ςυντονιςτι αντίςτοιχα.
ββ) Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ οικείασ περιφερειακισ διεφκυνςθσ ι του οικείου γραφείου ςυντονιςτι, αντίςτοιχα,
υλοποίθςθ των προγραμματιςκζντων δράςεων και τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων.
γ) Κατθγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγικό κλίμα διεφκυνςθσ, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1)
δ) Κατθγορία ΙV – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1):
αα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.
ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ.
2. Σζςςερισ Κατθγορίεσ Παραμζτρων Αναλυόμενεσ ςε Πζντε Κριτιρια για ΠΕΠΚΑ
α) Κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο που ςχετίηεται με τθν οργάνωςθ
και ςτιριξθ του ζργου των ςχολικϊν ςυμβοφλων. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ ΡΕΡΚΑ 1,50)
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β) Κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ των ςχολικϊν ςυμβοφλων, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο
κριτιριο. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1,50)
γ) Κατθγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγικό κλίμα διεφκυνςθσ, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1)
δ) Κατθγορία ΙV – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1):
αα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.
ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ.
3. Σζςςερισ Κατθγορίεσ Παραμζτρων Αναλυόμενεσ ςε Επτά Κριτιρια για χολικοφσ υμβοφλουσ
α) Κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1)
β) Κατθγορία ΙΙ - Άςκθςθ ζργου επιςτθμονικισ –παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ , θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: (Συντελεςτισ
βαρφτθτασ 1,5)
αα) Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και υλοποίθςι του.
ββ) Μελζτθ και αντιμετϊπιςθ κεμάτων διαπαιδαγϊγθςθσ των μακθτϊν ςτθ ςχολικι μονάδα.
γ) Κατθγορία ΙΙΙ- Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ και επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, θ οποία περιλαμβάνει τα
εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1,5):
αα) Ανάλυςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ.
ββ) Διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ και επιμόρφωςθσ που ςυνδζονται με τθν αξιολόγθςθ αλλά και πζραν αυτισ.
δ) Κατθγορία IV – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1):
αα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.
ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ.
4. Σζςςερισ Κατθγορίεσ Παραμζτρων Αναλυόμενεσ ςε Οκτϊ Κριτιρια για Δ/ντζσ χολείων
α) Κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1,5):
αα) Υλοποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου.
ββ) Οργάνωςθ του ζργου του ςυλλόγου διδαςκόντων.
β) Κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ
1):
αα) Διοικθτικι αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν.
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ββ) Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, υλοποίθςθ των προγραμματιςκζντων δράςεων και τεκμθρίωςθ των
αποτελεςμάτων.
γ) Κατθγορία ΙΙΙ – χολικό κλίμα και παιδαγωγικι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του .Ε.Κ., που περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο
(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 0.50)
δ) Κατθγορία IV- Προγραμματιςμόσ Διδαςκαλίασ και Διεξαγωγι διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθ μακθτϊν, θ οποία ενςωματϊνει τα κριτιρια
των κατθγοριϊν ΛΛ και ΛΛΛ τθσ παραγράφου 10 περί εκπαιδευτικϊν τάξθσ του παρόντοσ άρκρου. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1)
ε) Κατθγορία V - Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1)
αα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.
ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ.
5. Πζντε Κατθγορίεσ Παραμζτρων Αναλυόμενεσ ςε 15 Κριτιρια για τουσ Εκπαιδευτικοφσ
α) Κατθγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 0,75):
αα) Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και προςδοκίεσ.
ββ) Ραιδαγωγικό κλίμα ςτθ ςχολικι τάξθ.
γγ) Οργάνωςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ.
β) Κατθγορία ΙΙ – χεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ
βαρφτθτασ 0,50):
αα) Βακμόσ αντίλθψθσ των δυνατοτιτων και αναγκϊν των μακθτϊν για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ.
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.
γγ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα.
γ) Κατθγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια(Συντελεςτισ
βαρφτθτασ 1,25):
αα) Ρροετοιμαςία μακθτϊν για τθ διδαςκαλία.
ββ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα.
γγ) Ενζργειεσ μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ.
δδ) Εμπζδωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν.
δ) Κατθγορία IV – Τπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 1,50):
αα) Τυπικζσ υπαλλθλικζσ υποχρεϊςεισ.
ββ) Συμμετοχι ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθν αυτο – αξιολόγθςι τθσ.
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γγ) Επικοινωνία και ςυνεργαςία με γονείσ και φορείσ.
ε) Κατθγορία V – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια:(Συντελεςτισ
βαρφτθτασ 1):
αα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.
ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ.
Ι. Με Ποια Εργαλεία Αξιολογοφνται τα Κριτιρια ;
1. Αρικμθτικι Αξιολόγθςθ Πεδίων
Οι παραδοςιακοφ τφπου αξιολογιςεισ όριηαν τουσ αξιολογοφμενουσ τομείσ και τθν αρικμθτικι κλίμακα αξιολόγθςθσ (π.χ. Διδακτικι
Επάρκεια με δεκάβακμθ κλίμακα, 1-10) και, επιπλζον, προζβλεπαν χϊρο αιτιολόγθςθσ τθσ βακμολογίασ. Οι κακοριηόμενοι τομείσ, θ
αρικμθτικι κλίμακα και ο χϊροσ ςχολίων και αξιολογικισ ζκκεςθσ αποτελοφςαν το εργαλείο αξιολόγθςθσ. Σε αυτι περίπου τθ λογικι
κινείται, για παράδειγμα, το Ρ.Δ. 140/1998 περί μονιμοποιιςεωσ των εκπαιδευτικϊν, το οποίο αναφζρει:
.
Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ αξιολογεί:
α) τθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ του εκπαιδευτικοφ και
β) τθν παιδαγωγικι και διδακτικι ικανότθτα αυτοφ.
Στα παραδοςιακοφ τφπου πλαίςια αξιολόγθςθσ με τισ τθλεγραφικζσ διατυπϊςεισ των αξιολογοφμενων πεδίων δεν υπάρχει ρθτι
διατφπωςθ για το τι είναι, για παράδειγμα, θ «διδακτικι ικανότθτα» και ποιεσ είναι οι προςδοκίεσ που ζχει ο αξιολογθτισ από τον
αξιολογοφμενο αναφορικά με τθ διδακτικι ικανότθτα, με αποτζλεςμα, ςυχνά, αξιολογθτζσ και αξιολογοφμενοι να ζχουν αςαφι εικόνα για
τον υπό αξιολόγθςθ τομζα ι ακόμθ και διαφορετικι εικόνα. Και, βζβαια, θ όποια αντίλθψθ του αξιολογθτι, δεν είναι εκ των προτζρων
γνωςτι ςτον αξιολογοφμενο, όπωσ δεν του είναι ςαφζσ τι ακριβϊσ μπορεί να κάνει και πϊσ για να βελτιωκεί ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα και
να αυξιςει τθ βακμολογία του.
Ρρζπει να αναγνωρίςουμε ωσ πρϊτο κετικό βιμα των παραπάνω πλαιςίων αξιολόγθςθσ τθ μετάβαςι τουσ από τισ αυτοςχζδιεσ
αξιολογικζσ εκκζςεισ, που εφαρμόςτθκαν ςε περαςμζνεσ εποχζσ, ςτθν ανάλυςθ τθσ πολφπλοκθσ διαδικαςίασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε
επιμζρουσ βαςικζσ παραμζτρουσ. Θ ανάλυςθ μιασ πολυπλοκότατθσ διαδικαςίασ ςε επιμζρουσ δομικά ςτοιχεία και ο προςδιοριςμόσ των
ςχζςεων που ςυνδζουν αυτά τα ςτοιχεία αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για τθ ςυςτθματικότερθ μελζτθ τουσ. Χωρίσ αυτι τθ διαδικαςία, που
με πρϊτθ ματιά μπορεί να φαντάηει ωσ πολυκερματιςμόσ, δεν είναι δυνατι θ ςυςτθματικι μελζτθ πολφπλοκων καταςτάςεων. Το ερϊτθμα,
βζβαια, είναι πάντα μια βζλτιςτθ ανάλυςθ ςε πόςεσ και ποιεσ παραμζτρουσ πρζπει να καταλιγει.
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2. Αρικμθτικι Αξιολόγθςθ Πεδίων που Αναλφονται ςε Κριτιρια και Τπο-κριτιρια
Για να ξεπεραςτοφν τα προβλιματα των παραδοςιακϊν πλαιςίων αξιολόγθςθσ, προτάκθκαν και αξιοποιικθκαν ιδθ από τθ δεκαετία του
1960 (α) οι "κλείδεσ ι ςχάρεσ παρατιρθςθσ", (β) τα "ςυςτιματα κατθγοριϊν" και (γ) οι κλίμακεσ αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ (βλ.
Ραπαδοποφλου 2013: 53-75 και Καψάλθσ και Χανιωτάκθσ 2011:222-229). Οι κλείδεσ παρατιρθςθσ περιλαμβάνουν ςυμπεριφορζσ
εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν, που με βάςθ ςυγκεκριμζνθ κεωρία εκλαμβάνονται ωσ διδακτικά και μακθςιακά ςθμαντικζσ, και τισ αναλφουν
ςτθ ςυνζχεια ςε επιμζρουσ παρατθριςιμεσ εκφάνςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυμπεριφοράσ. Για παράδειγμα, θ "λεκτικι ςυμπεριφορά" του
εκπαιδευτικοφ αναλφεται ςε επιμζρουσ μορφζσ του τφπου "ανακοινϊνει", "ορίηει", ¨εξθγεί", "επαινεί" κλπ και ο παρατθρθτισ/αξιολογθτισ
ςθμειϊνει τθ ςυχνότθτα και τθ διάρκεια εμφάνιςθσ κακεμιάσ από αυτζσ. Με βάςθ τον υπολογιςμό των ποςοτικϊν δεδομζνων που
προζκυψαν από τθν παρατιρθςθ γίνεται και θ αξιολογικι αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτον τομζα που εςτιάηει θ ςυγκεκριμζνθ κλείδα κα
ιόχι ςτο ςφνολο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. Ευρφτερα γνωςτι είναι θ κλείδα Ανάλυςθσ τθσ Λεκτικισ Επικοινωνίασ(FIAC) του Flanders (βλ.
Καραγεωργάκθ-Ευςτακίου 1985, Ματςαγγοφρασ 1994/2001:228-238). Κλείδεσ παρατιρθςθσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθ χϊρα μασ για
διεξαγωγι ερευνϊν και για τισ πρακτικζσ αςκιςεισ των φοιτθτϊν, αλλά όχι ωσ επίςθμα πλαίςια αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν. Σε κάκε
περίπτωςθ, όμωσ, θ εςτίαςθ ςε περιοριςμζνθ λίςτα ικανοτιτων που είναι εφκολα παρατθριςιμεσ οδθγεί, κατά τον Apple(2002β:154) ςε
αβζβαια αποτελζςματα. Απαιτείται κάτι ςυνκετότερο και περιςςότερο ευαίςκθτο, που κα ςυλλαμβάνει "τι κάνει ζνασ καλόσ δάςκαλοσ".
Τα ςυςτιματα κατθγοριϊν διατυπϊνουν, βάςει κεωριϊν, ευρφτερεσ κατθγορίεσ που εννοιολογικά περικλείουν διαφορετικζσ
εκδθλϊςεισ τθσ ίδια ςυμπεριφοράσ, χωρίσ όμωσ να τισ κατονομάηουν και να τισ καταχωροφν ςε επιμζρουσ παρατθριςιμεσ ςυμπεριφορζσ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το ςφςτθμα IPA (Interaction Process Analysis) Robert Bales. Ο αξιολογθτισ παρατθρεί τθ ςυμπεριφορά
εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν και τθν εντάςςει αυτόσ ςτθν κατθγορία που κρίνει ότι ανικει. Τζτοιεσ γενικζσ κατθγορίασ ςυμπεριφοράσ είναι,
για παράδειγμα, «Σαφινεια ςτόχων και οδθγιϊν», «Ροικιλία επιλογϊν και δραςτθριοτιτων», «Ενεργόσ εμπλοκι μακθτϊν», "Σεβαςμόσ ςτο
πρόςωπο των μακθτϊν". Ο αξιολογθτισ πρζπει να εντάξει τισ παρατθροφμενεσ ςυμπεριφορζσ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν ςτισ κατθγορίεσ
του πλαιςίου αξιολόγθςθσ και, επιπλζον, να κρίνει τον βακμό ςτον οποίο θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αναμενόμενθσ ςυμπεριφοράσ
εμφανίηεται και εφαρμόηεται ςτθν πράξθ. Επειδι, όμωσ, ο βακμόσ ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν μιασ τάξθσ, για παράδειγμα, δεν είναι πάντα
ο ίδιοσ από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςυχνά δίπλα από κάκε τζτοια διλωςθ ποιοτικοφ χαρακτθριςτικοφ ςθμειϊνονται ο ελάχιςτοσ και ο
μζγιςτοσ βακμόσ μοριοδότθςθσ (π.χ. 0-6 ι κλίμακα διαβάκμιςθσ τφπου Likert 1 2 3 4), που μπορεί να αποδϊςει ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ ο αξιολογθτισ. Με τον τρόπο αυτό κακιςτοφν ςαφζςτερο ςτον αξιολογθτι και ςτον αξιολογοφμενο τι ακριβϊσ αναμζνεται ςτο
ςυγκεκριμζνο τομζα του εκπαιδευτικοφ ζργου και ποια θ αξιολογικι βαρφτθτα του ςυγκεκριμζνου τομζα.
Τόςο οι κλείδεσ παρατιρθςθσ όςο και τα ςυςτιματα κατθγοριϊν προζρχονται ςυνικωσ από κοινωνιολογικζσ ι ψυχολογικζσ κεωρίεσ
και βρικαν ευρφτερθ εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ.
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Οι κλίμακεσ αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ βαςίηονται περιςςότερο ςτθ κεωρία και τθν ζρευνα τθσ διδαςκαλίασ και εςτιάηουν (α)
ςτον προγραμματιςμό, (β) ςτθ διεξαγωγι και (γ) ςτθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Τουσ βαςικοφσ αυτοφσ τομείσ τθσ διδαςκαλίασ τουσ
αναλφουν ςε επιμζρουσ κριτιρια. Για παράδειγμα, θ κλίμακα Stanford Teacher Competence Appraisal Guide ζχει τζςςερισ κεντρικοφσ
τομείσ (1. Στόχοι, 2. Σχεδιαςμόσ, 3. Διεξαγωγι και 4. Αξιολόγθςθ) και αναλφει τον τομζα των ςτόχων ςε α. Σαφινεια ςτόχων και β.
Καταλλθλότθτα ςτόχων (βλ. Καψάλθσ και Χανιωτάκθσ 2011: 224). Ραρομοίωσ και θ κλείδα του G. Borich(1988:332-334, Formative
Observation of Effective Teaching Practices Instrument), που περιλαμβάνει πζντε τομείσ(1. Σαφινεια, 2.Ροικιλία, 3.Εςτίαςθ ςτθ μάκθςθ, 4.
Εμπλοκι μακθτϊν και 5. Μζτρια προσ υψθλά ποςοςτά -60-70%-επιτυχίασ) τουσ οποίουσ αναλφει ςε 28 αξιολογιςιμα ςθμεία. Είναι
προφανζσ ότι ςε ςχζςθ με τισ κλείδεσ παρατιρθςθσ και τα ςυςτιματα κατθγοριϊν αυτοφ του είδουσ οι κλίμακεσ αξιολόγθςθσ δίνουν πιο
ολοκλθρωμζνθ και πιο ςαφι εικόνα τθσ ςυνολικισ διδακτικισ διδαςκαλίασ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν ζχουν και ςοβαρά
μειονεκτιματα (βλ. Καψάλθσ και Χανιωτάκθσ 2011: 226).
Ωσ καλά επεξεργαςμζνο και χαρακτθριςτικό παράδειγμα, που εξελίςςει τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, παρακζτουμε απόςπαςμα από πρόταςθ
του ΡΛ/Τμιμα Αξιολόγθςθσ και Επιμόρφωςθσ με Ρρόεδρο τον Κακθγθτι Σχολικισ Ραιδαγωγικισ και Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ κ. Χαρ.
Κωνςταντίνου (2002). Στθν εν λόγω πρόταςθ για ςαφζςτερθ και πλθρζςτερθ προςζγγιςθ, ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
προςδιορίηονται 7 κριτιρια, τα οποία ςτθ ςυνζχεια αναλφονται ςε 47 υπο-κριτιρια και 62 αξιολογθτζα ςθμεία του εκπαιδευτικοφ ζργου
των εκπαιδευτικϊν. Ραρακάτω παρατίκενται 5 από τα 47 υπο-κριτιρια, που αφοροφν ςτο παιδαγωγικό κλίμα. Τα πζντε αυτά υπο-κριτιρια
(2.1.1 μζχρι 2.1.5) αναλφονται ςτθ ςυνζχεια ςτα 12 διαφορετικισ μοριοδότθςθσ δομικά ςτοιχεία, προσ λεπτομερζςτερθ ενθμζρωςθ και
βοικεια αξιολογθτι και εκπαιδευτικοφ. Με αυτι τθν ζννοια θ εν λόγω πρόταςθ αποτελεί ςθμαντικι εξζλιξθ ςτισ μζχρι τότε πρακτικζσ και
προτάςεισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ χϊρα μασ.
Πρόταςθ ΠΙ 2002/ Χαράλαμποσ Κωνςταντίνου
2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ (100)
2.1. Παιδαγωγικό κλίμα τθσ τάξθσ (100)
2.1.1. Περιβάλλον ςχολικισ ηωισ– κοινωνικοποίθςθσ (9) (ακροιςτικά)
Ελκυςτικό, ευχάριςτο και ικανοποιθτικό για τθ ςυναιςκθματικι αςφάλεια
των μακθτϊν
3-0
Ενιςχυτικό για τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων (π.χ. διαμορφωμζνο
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ άμβλυνςθσ κοινωνικϊν – πολιτιςμικϊν και
γνωςτικϊν ανομοιοτιτων, ςτθν τιρθςθ των κανόνων τθσ ομάδασ )
Απαλλαγμζνο από ςτοιχεία αυταρχιςμοφ
3-0

3-0
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2.1.2. Χαρακτθριςτικά παιδαγωγικισ επικοινωνίασ / παιδαγωγικισ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ – μακθτϊν (20) (ακροιςτικά)
Σεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι
8-0
Ενεργοποίθςθ του μακθτι ςτθν παιδαγωγικι επικοινωνία μζςα
από διάλογο και ςυνεργαςία εκπαιδευτικοφ - μακθτϊν
6-0
Κλίμα ενιςχυτικό για τθν αυτοεκτίμθςθ του μακθτι
6-0
2.1.3. Ρυκμιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ τάξθσ (18) (ακροιςτικά)
Ραιδαγωγικι αξιοποίθςθ των κεςμικϊν μζςων επικοινωνίασ2
6-0
Διαχείριςθ ςυγκροφςεων με ορκολογικι επιχειρθματολογία (π.χ.
απουςία διαταγϊν ι απειλϊν προσ τουσ μακθτζσ)
6-0
Δυνατότθτα ςυνκζςπιςθσ κανόνων, από μακθτζσ και εκπαιδευτικό,
για τθ λειτουργία τθσ τάξθσ
6-0
2.1.4.Δθμιουργία παιδαγωγικοφ κλίματοσ με δυνατότθτα εξοικείωςθσ των μακθτϊν ςτα παρακάτω ςτοιχεία (12) (ακροιςτικά)
Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων με αυτόνομθ ζκφραςθ και
τεκμθριωμζνθ διατφπωςθ απόψεων ι αιτθμάτων
6-0
Συνζπεια προσ ςυλλογικζσ αποφάςεισ
6-0
2.1.5. Αντικειμενικζσ και βάςιμεσ προςδοκίεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ, που ο εκπαιδευτικόσ τισ αναδεικνφει ζμπρακτα με τθ ςτάςθ του
(10)
Σε εξαιρετικό βακμό
(10-9)
Σε μεγάλο βακμό
(8-7)
Σε μζτριο βακμό
(6-5)
Σε μικρό βακμό
(4-2)
Σε ελάχιςτο ζωσ μθδενικό βακμό (1-0)
Ενθμερωτικά υπενκυμίηεται ότι δφο χρόνια αργότερα το ΡΛ/Τμιμα Αξιολόγθςθσ και Επιμόρφωςθσ με Ρρόεδρο τον Κακθγθτι κ. Κ.
Λάμνια(2004) υπζβαλε και δεφτερθ ςχετικι πρόταςθ.
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ΙΑ. Σι Είναι και πϊσ Λειτουργοφν οι Ροφμπρικεσ ωσ Περιγραφικά Κριτιρια Αξιολόγθςθσ;
Λφςθ ςε προβλιματα που δθμιουργεί θ απλι ονομαςία του αξιολογοφμενου πεδίου χωρίσ επιπρόςκετα ςτοιχεία (περίπτωςθ Ρ.Δ. 140/1998)
επιχειροφν να δϊςουν, μεταξφ άλλων, και οι αποκαλοφμενεσ ροφμπρικεσ (rubrics), που αποτελοφν «περιγραφικζσ κλίμακεσ διαβακμιςμζνων
κριτθρίων ποιότθτασ ςτθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου». Με άλλα λόγια, οι ροφμπρικεσ περιγράφουν άμεςα τα χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ ι κατάςταςθσ ςε διαδοχικά επίπεδα ποιοτικισ εξζλιξθσ, κακζνα από τα οποία ενςωματϊνει τα χαρακτθριςτικά του
προθγουμζνου και τα αναπτφςςει, τα εμπλουτίηει ι/και τα διευρφνει. Αυτό ςθμαίνει ότι κακζνα από τα διαδοχικά επίπεδα ζχει τα δικά του
χαρακτθριςτικά και αποτελεί εξζλιξθ του προθγοφμενου και βάςθ για τθ μετάβαςθ ςτο επόμενο επίπεδο. Επειδι οι ροφμπρικεσ αποτελοφν
κλίμακεσ, τα διαφορετικά επίπεδα αποτελοφν τισ διαδοχικζσ βακμίδεσ (ςκαλοπάτια) τθσ κλίμακασ, που ςτθν αλλθλουχία τουσ αποτυπϊνουν
το ςυνεχζσ τθσ ποιοτικισ εξζλιξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου.(βλ. Carnegie Mellon, “Whys and Hows of Assessment”).
Θ διαφορά τουσ από τα πλαίςια αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφν "κατθγορίεσ ςυςτθμάτων" (βλ. Ραπαδοποφλου 2013: 63-68) είναι
ότι οι ροφμπρικεσ δεν περιγράφουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ ζργου μια φορά ςτθν ποιοτικότερι τουσ ζκφραςθ, αλλά
τα περιγράφουν 3-4 φορζσ ςε διαδοχικζσ βακμίδεσ/επίπεδα εξζλιξθσ.
1. Οι κοποί τθσ Εκπαίδευςθσ και οι Προδιαγραφζσ τθσ Καλισ Διδαςκαλίασ Αποτελοφν το Περιεχόμενο μιασ Ροφμπρικασ
Το περιχυμζνο μιασ ροφμπρικασ δεν τυχαίο και αυκαίρετο, αλλά αναπτφςςεται γφρω από τρείσ άξονεσ. Ο πρϊτοσ άξονασ αναφζρεται ςτουσ
ςκοποφσ και ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ και των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, ο δεφτεροσ άξονασ αναφζρεται ςτισ προδιαγραφζσ τθσ καλισ
διδαςκαλίασ που διαςφαλίηουν μακθςιακζσ διεργαςίεσ προςωπικισ νοθματοδότθςθσ των ςχολικϊν εμπειριϊν και ο τρίτοσ άξονασ
αναφζρεται ςτουσ ιδιαίτερουσ ρόλουσ και τα αντίςτοιχα κακικοντα των ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν. Από τθ ςφνκεςθ των δφο αξόνων
προκφπτουν οι ροφμπρικεσ, οι οποίεσ επιδιϊκουν να εςτιάςουν τισ διδακτικζσ και δραςτθριότθτεσ ςτουσ εν λόγω ςκοποφσ και ςτόχουσ και
να περιγράψουν διαδοχικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ των ςτόχων αυτϊν. Μζςω του ςυνδυαςμοφ και τθσ περιγραφισ οι ροφμπρικεσ κακιςτοφν
απολφτωσ ςαφζσ τι αναμζνεται από τον αξιολογοφμενο και, ταυτόχρονα, προτείνουν και δοκιμαςμζνουσ τρόπουσ βελτίωςθσ του
εκπαιδευτικοφ γίγνεςκαι. Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι οι προδιαγραφζσ τθσ καλισ διδαςκαλίασ απθχοφν ςε μεγάλο βακμό τισ αρχζσ και
πρακτικζσ τθσ ςχολισ του κοινωνικοφ εποικοδομιςμοφ (social constructivism).
2. Σρόποι Διαςφάλιςθσ Εςωτερικισ υνοχισ και Αναβάκμιςθσ Ποιοτικισ ςτα Διαδοχικά Επίπεδα τθσ Ροφμπρικεσ
Για τθν διαςφάλιςθ εςωτερικισ ςυνζχειασ ςτθν πορεία τθσ ποιοτικισ εξζλιξθσ ακολουκοφνται διαφορετικοί τρόποι, μεταξφ των οποίων οι
κυριότεροι είναι τρεισ, (α) ο κλιμακωτόσ τρόποσ αναβάκμιςθσ τθσ κριτθρίων, (β) ο προςκετικόσ τρόποσ και (γ) ο ενταξιακόσ τρόποσ.
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α. Κλιμακωτόσ Σρόποσ Αναβάκμιςθσ Ποιοτικϊν Κριτθρίων Ροφμπρικασ
Το ίδιο κριτιριο εμφανίηεται ςε όλεσ τισ βακμίδεσ, αλλά κάκε φορά με ποιοτικότερα χαρακτθριςτικά. Αναλυτικότερα, ποιοτικά ςτοιχεία που
απουςιάηουν ςτθν κατϊτερθ ποιοτικι βακμίδα του εκπαιδευτικοφ ζργου, “ελλιπζσ”, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν επόμενθ ποιοτικι βακμίδα
και κακιςτοφν το εκπαιδευτικό ζργο “επαρκζσ”. Στθ ςυνζχεια αναβακμίηονται μζςα από διαδικαςίεσ εμπλουτιςμοφ, διεφρυνςθσ,
αναβάκμιςθσ ι μζςα από προςκικεσ που δθλϊνουν διάρκεια, ςυχνότθτα, ζνταςθ και ςυςτθματικότθτα για τθν επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων.
Λεκτικά οι εν λόγω προςκικεσ γίνονται με τθ χριςθ επικζτων, χρονικϊν και ποιοτικϊν προςδιοριςμϊν του τφπου “ςυχνά”, “ςυςτθματικά”,
“επιμελϊσ” κλπ., τα
Για παράδειγμα, θ δυνατότθτα διατφπωςθσ προςωπικισ/διαφορετικισ άποψθσ εκ μζρουσ των μακθτϊν είναι απόρροια των
γενικότερων ςκοπϊν τθσ εκπαίδευςθσ, οπότε θ διαςφάλιςθ κλίματοσ και θ παροχι δυνατότθτασ διατφπωςθσ προςωπικϊν/διαφορετικϊν
απόψεων μπορεί να διατυπωκεί ωσ κετικό ςτοιχείο ςε ροφμπρικα για το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επομζνωσ, θ παράμετροσ τθσ ελεφκερθσ
ζκφραςθσ των μακθτικϊν απόψεων και τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτισ ςυηθτιςεισ τθσ τάξθσ μπορεί να αναπτυχκεί διαδοχικά ςτισ εξισ
ποιοτικζσ βακμίδεσ:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΛΛΙΠΟΤ: Εκπαιδευτικόσ άμεςα/ζμμεςα αποκαρρφνει τθν ελεφκερθ ζκφραςθ μακθτικϊν απόψεων.
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΑΡΚΟΤ: Εκπαιδευτικόσ παρζχει δυνατότθτεσ ζκφραςθσ μακθτικϊν απόψεων και διαφοροποιιςεων
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟΤ: Εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει ζκφραςθ και επιμζνει ςε αιτιολόγθςθ απόψεων/διαφοροποιιςεων
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΟΤ: Εκπαιδευτικόσ, επιπλζον, ενκαρρφνει διαλεκτικι αντιπαράκεςθ και αναηιτθςθ τρόπων ςφνκεςθσ διαφορετικϊν απόψεων
και διαχείριςθσ διαφωνιϊν, όπου θ περίςταςθ προςφζρεται.
Επιςθμαίνεται ότι θ προςκικθ «και τουσ ενκαρρφνει να επεξθγοφν τισ απόψεισ τουσ» αναβακμίηει τον ςτόχο, λόγω του ςτοιχείου τθσ
επεξιγθςθσ που προςκζτει, ενϊ θ προςκικθ "εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε διαλεκτικι/επιχειρθματολογικι αντιπαράκεςθ" αναβακμίηει
περαιτζρω τον ςτόχο, διότι δεν αρκείται ςτθν απλι διατφπωςθ, αλλά προχωράει ςτθν επεξιγθςθ και ςτθ διαλεκτικι αντιπαράκεςθ. Ππου θ
φφςθ του κζματοσ το επιτρζπει, "θ αναηιτθςθ ςφνκεςθσ αντίκετων/διαφορετικϊν απόψεων" προςκζτει ζναν ποιοτικό αναβακμό ςτον ςτόχο.
Τζλοσ, ζνα ακόμθ παράδειγμα κλιμάκωςθσ είναι θ περίπτωςθ τθσ ςταδιακισ μετάβαςθσ από διδακτικζσ και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ
δαςκαλο-κεντρικισ μορφισ ςε δραςτθριότθτεσ μακθτο-κεντρικισ μορφισ που ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να ανακαλζςουν προχπάρχουςεσ γνϊςεισ,
ιδζεσ, αντιλιψεισ, παραδοχζσ και ικανότθτεσ να τισ ςυςχετίςουν με νζα δεδομζνα και να διατυπϊςουν ερωτιματα και κρίςεισ για να οδθγθκοφν ςε
νζεσ γνϊςεισ, νζεσ νοθματοδοτιςεισ, νζεσ ςυςχετίςεισ τθσ γνϊςθσ με τον κοινωνικό και φυςικό κόςμο και τθν ανκρϊπινθ ηωι. Θ κλιμάκωςθ
δθλαδι ςυνίςταται ςτθ ςταδιακι μετάβαςθ, από βακμίδα ςε βακμίδα, από ζνα παλιότερο “παράδειγμα” ι μοντζλο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςε
ζνα ποιο ςφγχρονο με καλφτερθ κεωρθτικι και ερευνθτικι ςτιριξθ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, επειδι θ προςωπικι νοθματοδότθςθ προχποκζτει
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και διαπραγμάτευςθ θ κλιμάκωςθ μπορεί να ζχει και ςτοιχεία μετάβαςθσ από τθν ατομοκεντρικι μάκθςθ ςτθν
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αλλθλεπιδράςεισ.

β. Προςκετικόσ Σρόποσ Αναβάκμιςθσ Ποιοτικϊν Κριτθρίων Ροφμπρικασ
Σε κάκε επόμενθ βακμίδα διατθροφνται χαρακτθριςτικά τθσ προθγοφμενθσ, αλλά είτε αυξάνει θ ςυχνότθτα είτε προςτίκενται νζα ςτοιχεία,
που απουςίαηαν ςε οποιαδιποτε μορφι ςτθν προθγοφμενθ βακμίδα. Με άλλα λόγια ςτοιχείο που απουςιάηει ςτθ βακμίδα του “ελλιπισ”
διατυπϊνεται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτθ βακμίδα του ”επαρκισ” και μετά ςτθ βακμίδα του “πολφ καλόσ” είτε κεωρείται ωσ αυτονόθτθ
προχπόκεςθ νζων χαρακτθριςτικϊν που προςτίκενται και αποφεφγεται ωσ περιττι θ επανάλθψι του. Επιπλζον, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ από
το “επαρκισ” ςτο “πολφ καλόσ” επιτυγχάνεται και με τθν προςκικθ νζων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν που δθλϊνουν
διάρκεια, ςυχνότθτα ζνταςθ και ςυςτθματικότθτα για τθν επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων.
Επιςθμαίνεται ςτο ςθμείο αυτό ότι θ ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου δεν κακορίηεται από τθν φπαρξθ μεμονωμζνων ποιοτικϊν
ςτοιχείων, αλλά από τθ ςφμπραξθ διαφορετικϊν ςτοιχείων που προχποκζτουν και ςυνεπάγονται τθν ενεργοποίθςθ πολλϊν άλλων
ποιοτικϊν ςτοιχείων που δεν είναι δυνατόν να απαρικμοφνται ςτθν “αφιγθςθ” μιασ ροφμπρικασ.
Για παράδειγμα θ παρακάτω ροφμπρικα ακολουκεί τον προςκετικό τρόπο για τθν αξιολόγθςθ τθσ διατφπωςθσ διδακτικϊν ςτόχων ςτθ
φάςθ του προγραμματιςμοφ.
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΛΛΙΠΟΤ: Ελλιπισ προετοιμαςία με αςάφεια ςτόχων και δομισ περιεχομζνου (=απουςία ςτόχων).
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΑΡΚΟΤ: Σαφισ διατφπωςθ γνωςιακϊν ςτόχων χαμθλοφ επιπζδου(=παρουςία ςτόχων, μονομεροφσ εςτιαςμοφ)
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟΤ: Εςτίαςθ ςτόχων ευρφτερων ενοτιτων ςτθν κατανόθςθ γνϊςεων και ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων κριτικισ ςκζψθσ
ι/και κοινωνικϊν και καλλιτεχνικϊν δεξιοτιτων, ανάλογα με διδακτικό αντικείμενο και ενότθτα (=διεφρυνςθ ςτόχων με κατανόθςθ και
δεξιότθτεσ).
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΟΤ: Ζνταξθ ςτον προγραμματιςμό ςτόχων ευρφτερων ενοτιτων, περιεχομζνου και δραςτθριοτιτων που ςυμβάλλουν
ςτθν ανάπτυξθ του μεταγνωςτικοφ και ικανοτιτων κριτικισ ανάλυςθσ πρακτικϊν επιςτιμθσ, τζχνθσ και τεχνολογίασ (=αναβάκμιςθ ςτόχων:
μεταγνωςτικό + κριτικι).
Με τθν ευκαιρία επιςθμαίνεται ότι κατά τθ διδαςκαλία μιασ ευρφτερθσ ενότθτασ επικυμθτό είναι να υπάρχουν ςτόχοι και αντίςτοιχεσ
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που να καλφπτουν όλο το φάςμα μιασ ςτοχοταξινομίασ και να περιλαμβάνουν ερωτιςεισ (α) πραγματολογικζσ
του τφπου 1. τι, 2. ποιοσ, 3. ποφ, 4. πότε και 5. πόςο, που αναφζρονται ςτο "ον αυτό κακϋαυτό", κατά τθν ζκφραςθ του Αριςτοτζλθ, (β)
επεξθγθματικζσ και δεοντολογικζσ του τφπου 6. γιατί, (αιτία, εξιγθςθ, ερμθνεία, ευκφνθ, ςκοπόσ), 7. πϊσ(αλλαγι, αλλθλεπιδράςθ, διαδικαςία,
διαφορά, εξζλιξθ, λειτουργία, μορφι, οργάνωςθ, ςυςχζτιςθ) και 8. πρζπει; (με κριτιρια αξιακά, λογικά, αποτελεςματικότθτασ κλπ) και (γ)
ερωτιςεισ κριτικοφ εγγραμματιςμοφ (critical literacy) που αναφζρονται ςε αξίεσ, αντιδράςεισ, ςτάςεισ, επιλογζσ, ενδιαφζροντα, ςυμφζροντα,
κοςμοκεωρίεσ και αναπόφευκτα αποτελοφν κζματα με διλθμματικά ςτοιχεία ι/και κοινωνικισ αντιπαράκεςθσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ
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προςφζρονται ερωτιματα του τφπου 1. Ποια είναι/ιταν θ προςωπικι κζςθ ζναντι κζματοσ κοινωνικισ αντιπαράκεςθσ, 2. Ποια θ κζςθ
διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων ζναντι κζματοσ κοινωνικισ αντιπαράκεςθσ, 3 . Ποια θ κζςθ κοινωνικϊν κεςμϊν ζναντι κζματοσ
κοινωνικισ αντιπαράκεςθσ και 4. Ποιοι ενδιαφζρονται, ποιοι ωφελοφνται/ βλάπτονται από το υπό ςυηιτθςθ κζμα και τον τρόπο
αντιμετϊπιςισ του.
Επιςθμαίνεται ότι όλα ςχεδόν τα κζματα επιςτιμθσ, τεχνολογίασ και τζχνθσ ζχουν τθν κοινωνικι τουσ προζκταςθ και ωσ εκ τοφτου όλα
επιδζχονται ερωτιματα αυτοφ του είδουσ. Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι τα ερωτιματα κριτικοφ εγγραμματιςμοφ, όπωσ τα παραπάνω,
μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων, αυτονομίασ και καινοτομιϊν ςυλλογικισ δράςθσ αναβακμίηουν τθν ποιότθτα των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων
και εντάςςουν το εκπαιδευτικό ζργο ςτθν ανϊτερθ βακμίδα του "εξαιρετικόσ".
γ. Ενταξιακόσ Σρόποσ Αναβάκμιςθσ Ποιοτικϊν Κριτθρίων Ροφμπρικασ
Χαρακτθριςτικά επόμενθσ βακμίδασ ενςωματϊνουν ι προχποκζτουν χαρακτθριςτικά προθγοφμενθσ χωρίσ ρθτι αναφορά ςε αυτά. Για
παράδειγμα, ο υπολογιςμόσ των μακθςιακϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ τάξθσ κατά τον προγραμματιςμό, που αποτελεί ηθτοφμενο ςτισ
ανομοιογενείσ τάξεισ και εκφράηεται με τθ διδακτικι αρχι τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, μπορεί να λάβει τθν παρακάτω μορφι ςε
αντίςτοιχθ ροφμπρικα.
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΛΛΙΠΟΤ: Στον προγραμματιςμό αγνοεί αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά μακθτϊν τάξθσ(=απουςία ποιοτικοφ χαρακτθριςτικοφ)
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΑΡΚΟΤ: Στον προγραμματιςμό ςυνυπολογίηει αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά μακθτϊν τάξθσ (=προςκικθ ποιοτικοφ χαρακτθριςτικοφ)
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟΤ: Στον προγραμματιςμό ςυνυπολογίηει κοινωνικο-πολιτιςμικι ςφνκεςθ τθσ τάξθσ (=ζνταξθ ποιοτικοφ χαρακτθριςτικοφ ςε
νζο γενικότερο χαρακτθριςτικό)
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΟΤ: Στον προγραμματιςμό ςυνυπολογίηει γενικότερεσ δυςκολίεσ και ςυγκεκριμζνεσ εννοιολογικζσ παρανοιςεισ θλικίασ που
εμποδίηουν κατάκτθςθ περιεχομζνου διδακτικισ ενότθτασ (= προςκικθ εννοιολογικϊν παρανοιςεων ςε ςχζςθ με θλικιακά χαρακτθριςτικά)
Επιςθμαίνεται ότι ςυνικωσ οι ροφμπρικεσ ακολουκοφν μεικτό ςφςτθμα και ςε κάκε περίπτωςθ και με τουσ τρεισ τρόπουσ
παρακζτουν κεντρικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά που προχποκζτουν και ςυνεπάγονται αρκετά άλλα, τα οποία βεβαίωσ δεν είναι δυνατόν να
απαρικμοφνται.

3. Προδιαγραφζσ τθσ Λειτουργικισ Ροφμπρικασ
Για να λειτουργιςουν οι ροφμπρικεσ, ωσ περιγραφικά εργαλεία αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου, αποτελεςματικότερα
από τισ παραδοςιακζσ κλίμακεσ αρικμθτικισ αποτίμθςθσ, πρζπει να διακζτουν ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ. Αναφζρονται οι βαςικότερεσ
από αυτζσ :
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Αποτυπϊνουν με ςαφινεια πϊσ εξελίςςονται ποιοτικά οι εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ από το επίπεδο του αρχάριου και άπειρου ςτο
επίπεδο του ζμπειρου και εξειδικευμζνου εκπαιδευτικοφ (βλ. και Danielson, November 2012).
Μεταξφ των ακραίων βακμίδων, αρχαρίου και ζμπειρου, παρακζτουν ενδιάμεςα επίπεδα, τα οποία ςτο ςφνολό τουσ ςυνιςτοφν ζνα
ςυνεχζσ ποιοτικισ εξζλιξθσ ςτθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Τα ςφγχρονα πλαίςια αξιολόγθςθσ ςυνικωσ περιλαμβάνουν
τζςςερισ διαδοχικζσ βακμίδεσ (επίπεδα) ποιοτικισ εξζλιξθσ, πρακτικι που ακολουκεί και το Ρ.Δ. 152/2013.
Κάκε επίπεδο πρζπει να περιγράφεται με ςαφινεια και γλϊςςα κατάλλθλθ που επιτρζπει ςτον αξιολογθτι και τον αξιολογοφμενο να
διακρίνει τισ διαφορζσ μεταξφ των διαδοχικϊν επιπζδων. Αυτό ςθμαίνει ότι οι περιγραφζσ των διαδοχικϊν επιπζδων πρζπει να
ακολουκοφν κάποια παραλλαγι από τουσ δφο τρόπουσ που παρουςιάςτθκαν παραπάνω ι ζναν ςυνδυαςμό τουσ.
Επιςθμαίνουν, εκτόσ από τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του κριτθρίου (όπωσ παραπάνω), και τθ ςυχνότθτα, τθ διάρκεια και τθ
ςυςτθματικότθτα με τθν οποία εμφανίηεται το επικυμθτό χαρακτθριςτικό. Ρροςκζτουν, δθλαδι, με τθ χριςθ επικζτων και
επιρρθμάτων, εκτόσ από τισ ποιοτικζσ και ποςοτικζσ παραμζτρουσ, δεδομζνου ότι ςτθν εκπαίδευςθ απαιτοφνται διάρκεια, ςυχνότθτα
ζνταςθ και ςυςτθματικότθτα για τθν επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων.

4. Πλεονεκτιματα τθσ Ροφμπρικασ
Τα εναλλακτικά πλαίςια και εργαλεία αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι οι κλείδεσ παρατιρθςθσ, τα ςυςτιματα χαρακτθριςτικϊν και οι κλίμακεσ
αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ζχουν τα «υπζρ» και τα «κατά» (βλ. Ραπαδοποφλου 2013:74 και Καψάλθσ και Χιωτάκθσ 2011)) και οι
ροφμπρικεσ δεν αποτελοφν εξαίρεςθ. Σίγουρο είναι ότι ςτα χζρια των αξιολογθτϊν μπορεί να μεγιςτοποιθκοφν τα μεν και να
ελαχιςτοποιθκοφν τα δε (βλ. Education and Training, Supporting Teacher Competence Developmenty. July 2013, Danielson, 2012 vol. 68/4,
Isore 2009). Στα αξιοποιιςιμα πλεονεκτιματα που ζχουν οι ροφμπρικεσ περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

Ρροςφζρουν ςαφι εικόνα για τθν ποιοτικι διδαςκαλία ςτθριγμζνθ ςτισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ και ζρευνεσ.

Συμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ πλαιςίου και κοινισ γλϊςςασ μεταξφ αξιολογθτι και αξιολογοφμενου, αναφορικά με τουσ
ρόλουσ, τισ προςδοκίεσ, τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια. Σε πολφπλοκα ςυςτιματα, όπωσ είναι θ εκπαίδευςθ, θ φπαρξθ κοινϊν πλαιςίων
είναι χριςιμθ και αναγκαία για τθν άμβλυνςθ αβεβαιοτιτων και τον ζλεγχο των αυκαιρεςιϊν.

Ρροςανατολίηουν με ςαφι τρόπο τθ μετάβαςθ ςτθν επόμενθ βακμίδα ανάπτυξθσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ διαρκι επαγγελματικι
ανάπτυξθ.

Ρροςφζρουν λειτουργικό πλαίςιο για τθν προ-αξιολογικι ςυηιτθςθ, τον προγραμματιςμό τθσ προσ αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ και τθν
μετα-αξιολογικι ςυηιτθςθ.

Ρροςφζρουν ςαφι και ζγκυρα ςτοιχεία για τεκμθρίωςθ τθσ βακμολογικισ αποτίμθςθσ κατά τισ αξιολογιςεισ και τισ αυτοαξιολογιςεισ.
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Ρροςφζρονται για τθν αυτο-αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ και για τθ δθμιουργία ενόσ προςωπικοφ ςχεδίου επαγγελματικισ
ανάπτυξθσ.

Ρροςφζρονται για τθν άμεςθ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ με τθ ςυνακόλουκθ επιμόρφωςθ.
•
Συμβάλλουν ςτθ διαςφάλιςθ ςτακερότθτασ ςτθν πορεία αξιολόγθςθσ διαφορετικϊν ζργων, ικανοτιτων, ρόλων και εκπαιδευτικϊν
χωρίσ να επθρεάηονται οι αξιολογθτζσ από τθν κόπωςθ και το επίπεδο των προθγοφμενων περιπτϊςεων που αξιολογικθκαν.
5. Οι Καλζσ Ροφμπρικεσ Κακοδθγοφν τον Εκπαιδευτικό ςτθν Πορεία Επαγγελματικισ Ανάπτυξισ του
Ο βακμόσ κακοδιγθςθσ που μπορεί να προςφζρει μια ροφμπρικα ςτθ πορεία επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εξαρτάται από το περιεχόμενο και
τθν ζκταςθ. Οι καλζσ ροφμπρικεσ απαιτοφν ςυγκεκριμζνθ και ζγκυρθ κατά περίπτωςθ πρόταςθ και αναλυτικι διατφπωςθ. Ραρατίκενται
ενδεικτικά παραδείγματα που αφοροφν μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ κατάκτθςθσ τθσ διδαςκόμενθσ γνϊςθσ.
ΔΙΑΣΤΠΩΘ ΜΙΚΡΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ: «Ρρογραμματιςμόσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που προωκοφν τθν κατανόθςθ».
Εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ, που είναι βαςικό ηθτοφμενο κάκε διδαςκαλίασ, αλλά, λόγω τθσ ςφντομθσ διατφπωςισ τθσ, δεν είναι βζβαιο ότι
εκπαιδευτικόσ και αξιολογθτισ αντιλαμβάνονται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο. Δεν διαςφαλίηει, δθλαδι, το κοινό πλαίςιο επικοινωνίασ μεταξφ
αξιολογθτι και αξιολογοφμενου, που είναι αναγκαίοσ όροσ (βλ. Apple 2002β:154) και, επιπλζον, δεν κακοδθγεί τον εκπαιδευτικό ςτον τρόπο
με τον οποίο κα επιτφχει τθν επιδιωκόμενθ κατανόθςθ, κακότι αιωροφνται τα εξισ ερωτιματα:
1. τι ςθμαίνει κατανόθςθ και πϊσ διαπιςτϊνεται,
2. τι ςθμαίνει προϊκθςθ τθσ κατανόθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ;
3. πϊσ θ προϊκθςθ επιτυγχάνεται;
ΔΙΑΣΤΠΩΘ ΜΙΚΡΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ: «Ρρογραμματιςμόσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που προωκοφν τθν κατανόθςθ μζςα από τθν
αναηιτθςθ και ανάδειξθ ςχζςεων». Ρροτείνει ζνα γενικότερα αποδεκτό τρόπο επίτευξθσ τθσ κατανόθςθσ, που είναι θ αναηιτθςθ ςχζςεων
μεταξφ των δεδομζνων τθσ διδαςκαλίασ. Αλλά και πάλι παραμζνει το ερϊτθμα ποια και πόςα είδθ ςχζςεων υπάρχουν πζραν από τισ,
ευρφτερα γνωςτζσ, αιτιϊδεισ ςχζςεισ και ποια και πϊσ μποροφν να ενταχκοφν ςτθ διδακτικι πράξθ.
ΔΙΑΣΤΠΩΘ ΠΟΛΤ ΚΑΛΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ: «Ρρογραμματιςμόσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που προωκοφν τθν κατανόθςθ μζςω
αναηιτθςθσ και ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, ςυγκριτικϊν, ταξινομικϊν, ιεραρχικϊν, προκετικϊν ςχζςεων»
Θ διατφπωςθ είναι ςαφισ και πλιρθσ, δθμιουργεί το κοινό πλαίςιο μεταξφ των εμπλεκομζνων και, κυρίωσ, λειτουργεί και διδακτικά, διότι
παρακζτει τα κυριότερα είδθ ςχζςεων που προςφζρονται για τθ διδαςκαλία.
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Με τον τρόπο αυτό κακοδθγεί και διδάςκει, όπωσ πρζπει να κάνει θ ανατροφοδοτικι αξιολόγθςθ για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν.
6. Μειονεκτιματα τθσ Ροφμπρικασ και Ειδθμοςφνθ και Διακριτικότθτα του Αξιολογθτι
Ραρά το γεγονόσ ότι οι ροφμπρικεσ ςτθρίηονται ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα (γνωςτικοφ, ουμανιςτικοφ, επικοιδομιςτικοφ και κριτικοφ
προςανατολιςμοφ βλ. και Zeichner and Liston 2013)) και τθν κωδικοποιθμζνθ εμπειρία, οι παραδειγματικζσ «εικόνεσ» τθσ ποιοτικισ
διδαςκαλίασ και του ποιοτικοφ εκπαιδευτικοφ ζργου γενικότερα που περιλαμβάνουν ςτισ επιμζρουσ βακμίδεσ δεν είναι δυνατόν να
αποτυπϊνουν με ακρίβεια επιμζρουσ εκπαιδευτικζσ καταςτάςεισ και γιϋαυτό δεν προτείνονται ωσ κλείδεσ παρατιρθςθσ. Θ εν λόγω
αδυναμία παρατθρείται ςε μεγαλφτερο βακμό όταν δεν αξιοποιοφμε εξειδικευμζνεσ ροφμπρικεσ για τισ διαφορετικζσ θλικίεσ και βακμίδεσ
εκπαίδευςθσ και τα επιμζρουσ διδακτικά αντικείμενα, αλλά γενικισ χριςθσ ροφμπρικεσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτο Ρ.Δ. 152/2013. Σε κάκε
περίπτωςθ, όμωσ, οι ροφμπρικεσ προςανατολίηουν και ςτθρίηουν τον εκπαιδευτικό ςτθν πορεία τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ δράςθσ του
και τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξισ του.
Στα ςθμεία απόκλιςθσ τθσ παρατθροφμενθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ από τθν περιγραφόμενθ ωσ παραδειγματικι “εικόνα” ςτθ ροφμπρικα
παρεμβαίνουν θ ειδθμοςφνθ και θ διακριτικότθτα του αξιολογθτι, που πρζπει να κάνουν τθν αναγωγι και τθν εξειδίκευςθ
χαρακτθριςτικϊν τθσ ροφμπρικασ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο βακμίδασ, θλικίασ, τάξθσ και διδακτικοφ αντικειμζνου. Για παράδειγμα, το τι
ςθμαίνει «οργάνωςθ χϊρου και αιςκθτικι τθσ τάξθσ» λαμβάνει διαφορετικζσ μορφζσ ςτισ επιμζρουσ περιπτϊςεισ βακμίδων και τάξεων.
Επιςθμαίνεται ότι πολφ ςυχνά τα χαρακτθριςτικά τθσ καλισ διδαςκαλίασ λαμβάνουν διαφορετικι μορφι ςε διαφορετικά πλαίςια
και ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και αυτό το κρίνει και το αποτιμά, με τθν ειδθμοςφνθ και τθ
διακριτικότθτά του, ο κεςμικά αρμόδιοσ αξιολογθτισ.
Θ ειδθμοςφνθ και θ διακριτικότθτα των αξιολογθτϊν κρίνουν και αποτιμοφν όχι μόνο τισ εξειδικεφςεισ των κριτθρίων ςτα δεδομζνα
του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου, αλλά κρίνουν και αποτιμοφν επίςθσ και τα «ιςοδφναμα» και «ανάλογα» με τα προτεινόμενα ςτισ
ροφμπρικεσ, τα οποία επιλζγουν, εφευρίςκουν και αξιοποιοφν αποτελεςματικά οι αξιολογοφμενοι για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων
εκπαιδευτικϊν ζργων.
Για παράδειγμα, οι ροφμπρικεσ ςυνικωσ προτείνουν, για τουσ λόγουσ που επιςθμαίνει θ διδακτικι ζρευνα, θ διδαςκαλία να αρχίηει με
τθ διατφπωςθ των ςτόχων, όπωσ “Σιμερα κα εξετάςουμε πόςα είναι τα είδθ των γεωμετρικϊν ςχθμάτων/ μοχλϊν/ αντωνυμιϊν/ ρυκμϊν/
κλπ και ποια τα χαρακτθριςτικά κάκε είδουσ”. Αντί αυτοφ για να ενεργοποιιςει τα κίνθτρά τουσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να περιγράψει τισ
δραςτθριότθτεσ που κα ακολουκιςουν και να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν για ποιο ςκοπό κα κάνουν τισ εν λόγω
δραςτθριότθτεσ (βλ. Anderman, Patrick, Hruda & Linnenbrink, 2002). Επίςθσ, χωρίσ αναφορά ςε ςτόχουσ να αρχίςει με προβλθματικι
κατάςταςθ και να ηθτιςει από μικρισ θλικίασ μακθτζσ να ομαδοποιιςουν διαφορετικζσ εικόνεσ για να ςχθματίςουν τισ ζννοιεσ “εργαλείο”,
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“ζπιπλο”, “μεταφορικό μζςο” κλπ, ςε μεγαλφτερουσ μακθτζσ να κατθγοριοποιιςουν γεωμετρικά ςχιματα ι επιλεγμζνα εργαλεία για να
ανακαλφψουν τα τρία είδθ των μοχλϊν και τισ δομζσ τουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ απουςία τθσ γνωςτοποίθςθσ των ςτόχων είναι, κατά
τον Shulman, μζροσ του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ που ακολουκεί ο εκπαιδευτικόσ και όχι παράλειψθ (βλ και Ματςαγγοφρασ 1995:120). Tον
ρόλο τθσ γνωςτοποίθςθσ των ςτόχων για τθν εςτίαςθ τθσ προςοχισ και τθν κινθτοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ τον διαςφάλιςε θ
προβλθματοποίθςθ τθσ αρχικισ δραςτθριότθτασ και θ πλθροφόρθςθ για το κζμα τθσ θμζρασ και τουσ άξονζσ του μεταφζρεται ςτθ κζςθ τθσ
ανακεφαλαίωςθσ. Οπότε, θ επιλογι του εκπαιδευτικοφ να "αποκλίνει" γίνεται αςμζνωσ και μετϋ επαίνων αποδεκτι ωσ επιτυχζσ ιςοδφναμο
ςτα προτεινόμενα από τθ ροφμπρικα
Ακόμθ, επιςθμαίνεται ότι ςυχνά οι ροφμπρικεσ αναφζρονται ςε δυςδιάκριτα χαρακτθριςτικά, προδιακζςεισ και ςτάςεισ (θ αγγλικι
βιβλιογραφία τα ονομάηει the intangibles, βλ. Goodwin 2011) που είναι δφςκολο να οριςτοφν και πολφ ποιο δφςκολο να διαπιςτωκοφν από
τισ παρατθριςεισ μιασ ι δφο παρακολουκιςεων, αλλά απαιτοφν όχι μόνο περιςςότερο χρόνο παρακολοφκθςθσ και παρατιρθςθσ, που δεν
είναι διακζςιμοσ, αλλά και μεγάλθ εμπειρία για να τα εντοπίςει κανείσ και να τα αποτιμιςει. Τζτοια χαρακτθριςτικά δεν αναφζρονται μόνο
ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του εκπαιδευτικοφ, όπωσ είναι, για παραδείγματα, το “παιδαγωγικό τακτ”, θ ευαιςκθςία και θ
φανταςία ωσ χαρακτθριςτικά τθσ καλισ διδαςκαλίασ κατά Eisner (2002,577), αλλά και ςτισ επιδιϊξεισ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ είναι, για
παράδειγμα, θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν για ςυγκεκριμζνα κζματα. Ρρόκειται για γενικότερο φαινόμενο ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ,
ςτισ οποίεσ ςυχνά γίνεται διάκριςθ μεταξφ εργαλείων παρατιρθςθσ “χαμθλοφ ςυμπεραςμοφ”(low inference), όπου θ ςυμπεριφορά είναι
άμεςα παρατθριςιμθ, και “υψθλοφ ςυμπεραςμοφ” (high inference), όπου θ ςυμπεριφορά ςυνεπάγεται από ενδείξεισ.
Θ δυςκολία αυτι δεν ςθμαίνει ότι τα χαρακτθριςτικά αυτά πρζπει να αποςιωπθκοφν και να διαγραφοφν από τα ςθμεία εςτίαςθσ τθσ
παρατιρθςθσ, διότι κατά κανόνα αποτελοφν χαρακτθριςτικά υψθλισ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και θ αποςιϊπθςι τουσ κα το
υποβακμίςει. Οι Gitlin και Smyth(1990:92) κεωροφν ςε αντίκεςθ με τα τεχνοκρατικά μοντζλα αξιολόγθςθσ, τα παιδαγωγικά μοντζλα δεν
περιορίηονται ςτισ παρατθριςιμεσ ςυμπεριφορζσ, αλλά εςτιάηουν ςτισ ζμμεςεσ και δυςδιάκριτεσ (intimate) ςχζςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ και
τθσ νοθματοδοτιςεϊσ τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι τζτοια ςτοιχεία πρζπει να αναφζρονται ςε ζνα παιδαγωγικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ για να
επιςθμαίνεται θ ςθμαντικότθτά τουσ και να επιδιϊκεται θ ανάδειξι τουσ. Ο αξιολογθτισ μπορεί, από τισ γενικότερεσ παρατθριςεισ, να
ςχθματίςει, ενδεχομζνωσ, μια πρϊτθ εντφπωςθ και, κατά τισ ςυναντιςεισ του με τον αξιολογοφμενο, να τισ κζςει προσ ςυηιτθςθ (βλ. και
Goodwin 2010). Μπορεί, για παράδειγμα, να ηθτιςει από τον εκπαιδευτικό να αναφζρει πϊσ και με ποιουσ τρόπουσ εκφράηει τθν
ενκάρρυνςθ, τον ςεβαςμό, τθν αποδοχι, τθν εναλλακτικι κεϊρθςθ και ςκζψθ ςτθ διάρκεια των μακθμάτων και πϊσ τουσ ςτθρίηει
μακθςιακά. Ππου αυτό είναι εφικτό, ο αξιολογοφμενοσ μπορεί να παραπζμψει και ςε ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων που τθρεί. Σε κάκε περίπτωςθ, όταν είναι αδφνατον να εξαςφαλίςει τα αναγκαία δεδομζνα για κάποιο ςτοιχείο ενόσ
κριτθρίου αποτιμά το κριτιριο με βάςθ τα υπόλοιπα δεδομζνα. Στθ λογικι τθσ κετικισ ςτάςθσ προσ τον αξιολογοφμενο, οι κετικζσ
"αποχρϊςεσ ενδείξεισ" πιςτϊνονται ςτον αξιολογοφμενο.
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Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςτο Ρ.Δ. 152/2013 ωσ επωδόσ επαναλαμβάνεται ςε κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ, ότι είναι αποδεκτι κάκε
επιτυχισ επιλογι που ζκανε ο αξιολογοφμενοσ βάςει των δεδομζνων βακμίδασ, τάξθσ, θλικίασ, φφςθσ διδακτικοφ αντικειμζνου για τθν
επίτευξθ των ςτόχων του κριτθρίου, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε.
6. υνοπτικότθτα και Αναλυτικότθτα ςτισ Ροφμπρικεσ
Θ ςυνοπτικότθτα ζχει τα πλεονεκτιματα τθσ διατφπωςθσ των ηθτοφμενων χαρακτθριςτικϊν ποιότθτασ με μονολεκτικό τρόπο και τθσ
ςφντομθσ ζκταςθσ, αλλά μπορεί να δθμιουργιςει προβλιματα μεταξφ αξιολογθτι και αξιολογοφμενο, οι οποίοι ςυχνά κατανοοφν και
ερμθνεφουν διαφορετικά τθ μονολεκτικι ι ςφντομθ διατφπωςθ.
Υπενκυμίηεται προθγοφμενο παράδειγμα ςφντομθσ διατφπωςθσ («Μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που προωκοφν τθν κατανόθςθ»),
όπου αλλά δεν είναι βζβαιο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τι ακριβϊσ ςθμαίνει θ ςυνοπτικι διλωςθ τθσ
ροφμπρικασ και, κυρίωσ, πϊσ αυτό επιτυγχάνεται Ο προβλθματιςμόσ ίςωσ οδθγιςει μερικοφσ ςτθ χρονοβόρα διαδικαςία προςφυγισ ςτθ
βιβλιογραφία. Αντίκετα, θ προςκικθ ςτοιχείων ςτθν αναλυτικότερθ διατφπωςθ (« Μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ τθσ κατανόθςθσ
μζςω αναηιτθςθσ και ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, ςυγκριτικϊν, ταξινομικϊν, ιεραρχικϊν, προκετικϊν ςχζςεων») είναι ςαφισ και πλιρθσ,
δθμιουργεί το κοινό πλαίςιο μεταξφ των εμπλεκομζνων, που είναι αναγκαίοσ όροσ για τθν αξιολόγθςθ(βλ. και Apple 2002β:154) και, κυρίωσ,
λειτουργεί και διδακτικά, διότι υπενκυμίηει ςε όλουσ τα κυριότερα είδθ ςχζςεων που προςφζρονται για τθ διδαςκαλία. Υπενκυμίηεται ότι θ
διδακτικι λειτουργία είναι χαρακτθριςτικό τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ και επιτελείται άριςτα μζςα από τισ ροφμπρικεσ.
Συχνά ςτισ περιγραφζσ των διαδοχικϊν βακμίδων ενόσ κριτθρίου επαναλαμβάνεται το ίδιο ςτοιχείο, πράγμα που ίςωσ δθμιουργεί
προβλθματιςμό ςτουσ εμπλεκομζνουσ. Για παράδειγμα, θ ςυμβολι του εκπαιδευτικοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ
ςχολικισ μονάδασ μπορεί να εκδθλωκεί με διαφορετικοφσ τρόπουσ, ςε διαφορετικό βακμό και με διαφορετικι ςυχνότθτα:
(α) ςυμβολι με απλι ςυμμετοχι και ψθφοφορία ςτισ ςυνεδριάςεισ,
(β) ςυμβολι μζςω προτάςεων λειτουργικϊν και αποδεκτϊν από ςφλλογο,
(γ) ςυμβολι μζςα από ςυνκζςεισ αντικζτων απόψεων, όταν προκφπτουν διαφοροποιιςεισ και αντιπαρακζςεισ.
Ρροφανϊσ, οι διαφορετικζσ μορφζσ ςυμβολισ κατατάςςονται ςε διαφορετικι αξιολογικι βακμίδα (επαρκισ, πολφ καλόσ,
εξαιρετικόσ).
7. Επαναλιψεισ τοιχείων ςε Διαφορετικά Κριτιρια
Στισ ροφμπρικεσ ςυχνά παρατθρείται, πζρα από τθν επαναλθπτικι εμφάνιςθ του ίδιου ςτοιχείου ςε διαδοχικζσ βακμίδεσ του ίδιου
κριτθρίου, όπωσ το ςτο παραπάνω παράδειγμα τθσ ςυμμετοχισ ςτον ςφλλογο, και το φαινόμενο τθσ επαναλθπτικισ εμφάνιςθσ του ίδιου
ποιοτικοφ ςτοιχείου ςε διαφορετικά κριτιρια και όχι απλϊσ ςε διαφορετικζσ βακμίδεσ του ίδιου κριτθρίου.
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Το εν λόγω φαινόμενο είναι κατανοθτό και, ίςωσ, αναπόφευκτο, διότι θ διάκριςθ μιασ ενιαίασ και πολφπλοκθσ διαδικαςίασ, όπωσ είναι
το εκπαιδευτικό ζργο, ςε κατθγορίεσ, κριτιρια, δείκτεσ, βακμίδεσ, χαρακτθριςτικά είναι αςφαλϊσ μια ςυμβατικι ανάλυςθ που διευκολφνει
τθ διαχείριςι τθσ, αλλά δεν αποτυπϊνει με ακρίβεια τθν εν λόγω διαδικαςία ςτθν ενιαία ολότθτά τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ζνα ςτοιχείο του
εκπαιδευτικοφ ζργου μπορεί να εντάςςεται κατϋαρχιν ςε ζνα κριτιριο, αλλά να εμπεριζχεται και ςε άλλο κριτιριο ςε μικρό ι μεγαλφτερο
βακμό.
Για παράδειγμα, θ «αξιοποίθςθ καλϊν ερωτιςεων» υπάγεται κατά βάςθ ςτθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ, αλλά, όμωσ, θ ικανότθτα
του εκπαιδευτικοφ να διατυπϊνει κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ «καλζσ ερωτιςεισ», προχποκζτει και τθν καλι κατοχι του διδακτικοφ
αντικειμζνου (δεφτερο κριτιριο), κακϊσ και ςτθν καλι προετοιμαςία, τρίτο κριτιριο ςτθ ροφμπρικα του οποίου μπορεί με κάποια
διατφπωςθ να εμπεριζχονται και οι “καλζσ ερωτιςεισ”. Επομζνωσ, οι "καλζσ ερωτιςεισ" είναι ποιοτικό ςτοιχείο τθσ διεξαγωγισ τθσ
διδαςκαλίασ, που όμωσ επεκτείνεται και δθλϊνει ποιότθτα και ςε άλλα κριτιρια. Ζνα ςτοιχείο, δθλαδι, επεκτείνεται ςε περιςςότερα του
ενόσ κριτιρια και είναι επόμενο να δθλϊνεται με κάποιο τρόπο και ςτα κριτιρια αυτά, οπότε και προκφπτει το φαινόμενο τθσ επανάλθψθσ.
Επιπρόςκετα, ςχετικά με τισ επαναλιψεισ, επιςθμαίνεται ότι θ Κοινωνικι Ψυχολογία κεωρεί πωσ μια μορφι ςυμπεριφοράσ κεωρείται
εδραιωμζνθ, όταν επαναλαμβάνεται ςε διαφορετικά πλαίςια. Aυτό ςθμαίνει, για παράδειγμα, ότι εμπεδωμζνεσ διδακτικζσ μορφζσ
ςυμπεριφοράσ που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ ικανότθτασ ι/και ςτάςθσ ςτουσ μακθτζσ είναι
αναμενόμενο να επιλαμβάνονται ςε διαφορετικά πλαίςια του διδακτικοφ ζργου, όπωσ είναι ο προγραμματιςμόσ και θ διεξαγωγι τθσ
διδαςκαλίασ.
Εντονότερο ανακφπτει το φαινόμενο των επαναλιψεων ςτισ περιπτϊςεισ όπου δυο διακριτά κριτιρια αλλθλοςυςχετίηονται ςε
μεγάλο βακμό, όπωσ είναι για παράδειγμα, τα κριτιρια «διαπροςωπικζσ ςχζςεισ» και «παιδαγωγικό κλίμα», όπου οι διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ αποτελοφν, κατά κάποιο τρόπο, μζροσ του ψυχολογικοφ κλίματοσ, αλλά παρατίκενται ωσ ανεξάρτθτο κριτιρια, για να τονιςτεί θ
ςθμαςία τουσ και για να μθν χακοφν μζςα ςτα υπόλοιπα ςτοιχεία του ψυχολογικοφ κλίματοσ. Θ λφςθ, δθλαδι, να ςυμπεριλάβει κανείσ τθν
ευρφτερθ ζννοια (π.χ. το παιδαγωγικό κλίμα) και να παραλείψει τθν επιμζρουσ ζννοια (π.χ. τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ), για να αποφφγει τθ
δυςκολία τθσ διάκριςθσ, δεν είναι ορκι, διότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και τα δυο παιδαγωγικο-κοινωνικά μεγζκθ είναι ςθμαντικά και
πρζπει να ονοματιςτοφν και να αντιμετωπιςτοφν ωσ διακριτά. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ, θ ανάλυςθ ολοτιτων ςε επιμζρουσ ςτοιχεία, που
είναι αλλθλοεξαρτϊμενα και αλλθλο-επικαλυπτόμενα εν μζρει, γίνεται για πρακτικοφσ, ςθμειολογικοφσ και παιδαγωγικοφσ λόγουσ (βλ. και
Education and Training 2013, 45).
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8. Ροφμπρικεσ Γενικισ Χριςθσ
Στισ ροφμπρικεσ γενικισ χριςθσ, όπωσ είναι του Ρ.Δ. 152/2013, παρατθροφνται φαινόμενα όπωσ τα παρακάτω :
 Υπάρχουν ςτοιχεία, τα οποία, με τον τρόπο που ζχουν διατυπωκεί, δεν ιςχφουν για όλεσ τισ περιπτϊςεισ βακμίδων, τάξεων και
διδακτικϊν αντικειμζνων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ιςχφουν τα ανάλογα και τα ιςοδφναμα για τθν περίπτωςθ, αν υπάρχουν ι άλλωσ το
ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο κεωρείται ωσ μθ εφαρμόςιμο ςτθν περίπτωςθ.
 Υπάρχουν πολλά ςτοιχεία ςτθ ρουμπρίκα ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ, ςυνικωσ ςτθ βακμίδα του "πολφ καλόσ", ενόσ κριτιριου που
αρμόηουν μεν ςτθν περίπτωςθ τάξθσ και αντικειμζνου, αλλά είναι αδφνατον όλα αυτά να ςυμπεριλθφκοφν ςε μια και μόνθ διδαςκαλία.
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ αξιολογικι αποτίμθςθ αφορά ευρφτερεσ ενότθτεσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν αναμζνεται θ κάλυψθ όλων,
αλλά αυτό που ζχει ςθμαςία είναι οι επιλογζσ, οι ςυνδυαςμοί και, κυρίωσ, ο τρόποσ προςζγγιςθσ των επιλογϊν.
Υπενκυμίηεται ότι, για τουσ παραπάνω λόγουσ, το Ρ.Δ. 152/2013 δεν περιγράφει και οφτε βζβαια αξιολογεί με τισ ροφμπρικεσ που
περιλαμβάνει ζνα κλειςτό ςφςτθμα διδακτικισ πράξθσ, αλλά δθλϊνει τα επικυμθτά και αναμενόμενα ςε κάκε κριτιριο ποιοτικά ςτοιχεία,
προτείνει δοκιμαςμζνουσ τρόπουσ και δθλϊνει επανειλθμμζνωσ ςε όλα τα κριτιρια ότι αποτιμά κετικά τα ανάλογα και ιςοδφναμα που
επζλεξε για τον ίδιο ςκοπό μζςα ςτο πλαίςιο τθσ δικισ του τάξθσ ο εκπαιδευτικόσ. Ραρατίκεται μία από τισ πολλζσ τζτοιεσ δθλϊςεισ:
•

vi) οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε όποιεσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ (δθλαδι, εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτισ ροφμπρικεσ του
κριτθρίου) κρίνει ο εκπαιδευτικόσ παιδαγωγικά κατάλλθλεσ, με βάςθ τθν θλικία των μακθτϊν τθσ τάξθσ του, τα διαφοροποιθμζνα
κοινωνικο-πολιτιςμικά δεδομζνα τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθ φφςθ του διδαςκόμενου μακιματοσ, για τθν προϊκθςθ τθσ βακφτερθσ
κατανόθςθσ του κζματοσ και τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν, κοινωνικο-ςυναιςκθματικϊν και μεκοδολογικϊν ικανοτιτων, δεξιοτιτων,
τεχνικϊν, ςτάςεων και αξιϊν. Άρκρο 14 γ, ΠΔ 152/2013 ς.4127 . Επιμορφωτικό Υλικό Σχολικϊν Συμβοφλων ς.30

Ρροκφπτει, λοιπόν, ότι το ΡΔ 152/2013 κεωρεί πωσ οι ροφμπρικεσ αποτυπϊνουν ζγκυρα ςτοιχεία, περιγράφουν κετικζσ εκδοχζσ ι
παραδειγματικζσ «εικόνεσ» τθσ ποιοτικισ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ που ςτθρίηουν και κατευκφνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά
αναγνωρίηει ότι όλα αυτά δεν είναι μοναδικά και αποκλειςτικά. Με τα παραπάνω αναδεικνφεται θ ςπουδαιότθτα και ο ρόλοσ τθσ
ειδθμοςφνθσ και τθσ διακριτικότθτασ, που αναφζρκθκε αρκετζσ φορζσ.
ΙΒ. Οι Ροφμπρικεσ ωσ Εννοιολογικό Πλαίςιο Εςτίαςθσ και Ερμθνείασ τθσ Παρατιρθςθσ
Α. Παρατιρθςθ, Ερμθνεία και Αξιολογικι Κρίςθ
Οι ροφμπρικεσ δεν αποτελοφν "κλείδεσ ι εςχάρεσ δομθμζνθσ παρατιρθςθσ", αλλά αποτελοφν κείμενα που προςφζρουν ςτον παρατθρθτι
και αξιολογθτι του εκπαιδευτικοφ ζργου ζνα επεξεργαςμζνο εννοιολογικό πλαίςιο (conceptual framework), το οποίο είναι αναγκαίο για τθν
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επιςτθμονικι παρατιρθςθ. Θ τελευταία ςυνίςταται ςε μία αιςκθτθριακισ βάςθσ διαδικαςία πρόςλθψθσ και καταγραφισ δεδομζνων του
(εκπαιδευτικοφ) γίγνεςκαι (βλ. και Scriven 1991: 248-249, Μπζλλασ 1991 και Ραπαδοποφλου 2013:35). Θ επιςτθμονικι παρατιρθςθ ωσ
επιςτθμονικό εργαλείο, διαφζρει από τθν απλι, μθ επιςτθμονικι παρατιρθςθ, που βαςίηεται ςτισ αντιλιψεισ και τισ προςδοκίεσ τθσ ςυχνά
υπόρρθτθσ και αςυςτθματοποίθτθσ "προςωπικισ κεωρίασ" του παρατθρθτι (βλ. Ματςαγγοφρασ 2001). Οι προςωπικζσ αντιλιψεισ και
προςδοκίεσ κακορίηουν αποφαςιςτικά τι "βλζπει" και τι αγνοεί επιλεκτικά ο παρατθρθτισ, με αποτζλεςμα να βλζπει ό,τι κζλει και επιλζγει
να δει. Θ επιςτθμονικι παρατιρθςθ, για να αποφφγει τθν επιλεκτικότθτα τθσ απλισ παρατιρθςθσ, ζχει ανάγκθ από ζνα επεξεργαςμζνο
κεωρθτικό και εννοιολογικό πλαίςιο παρατιρθςθσ και καταγραφισ, το οποίο κα κατευκφνει τον παρατθρθτι ςτο να επιλζγει οπτικζσ και να
εςτιάηει μεκοδικά ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ςυγκεκριμζνων τομζων τθσ παρατθροφμενθσ ςυμπεριφοράσ, τα οποία να καταγράφει με
ςαφινεια και ακρίβεια. Επιπλζον, το εξεργαςμζνο κεωρθτικό πλαίςιο είναι αναγκαίο και χριςιμο και μετά τθν παρατιρθςθ, διότι βοθκάει
τθν παρατθρθτι ςτθν ερμθνεία και τθν αποτίμθςθ των ςτοιχείων τθσ παρατιρθςθσ. Με άλλα λόγια, ζνα επεξεργαςμζνο εννοιολογικό
πλαίςιο αποτελεί αναγκαία κα ικανι ςυνκικθ, διότι βοθκάει τον παρατθρθτι/αξιολογθτι ςε δφο ςθμαντικζσ φάςεισ, (α) τθν παρατιρθςθ
και (β) τθν ερμθνεία και τθν αποτίμθςθ των παρατθριςεων.
Αναλυτικότερα, ςε πρϊτθ φάςθ τον βοθκάει ςτθν εςτίαςθ τθσ παρατιρθςθσ και ςτθν καταγραφι των παρατθριςεων αναφορικά με
τισ μορφζσ και τισ δομζσ των παρατθροφμενων τομζων και διαςτάςεων του εκπαιδευτικοφ ζργου (βλ. και Ραπαδοποφλου 2013:82). Τζτοιοι
τομείσ παρατιρθςθσ μπορεί, για παράδειγμα, να είναι (α) οι διδακτικζσ δράςεισ, (β) οι μακθςιακζσ δράςεισ και (γ) ο χϊροσ τθσ τάξθσ, οπότε ο
παρατθρθτισ καλείται να εςτιάςει, πρωτίςτωσ, ςε αυτοφσ τουσ τομείσ και να καταγράψει τι λζνε και τι κάνουν και πϊσ αλλθλεπιςδροφν
εκπαιδευτικοί και μακθτζσ και πϊσ είναι θ διευκζτθςθ του χϊρου και θ κυρίαρχθ ατμόςφαιρα τθσ τάξθσ. Επιπρόςκετεσ παρατθριςεισ τισ
οποίεσ ο αξιολογθτισ κρίνει ςθμαντικζσ τισ ςθμειϊνει και τισ αξιοποιεί ςτο πλζγμα ςχζςεων ερμθνείασ των δεδομζνων τθσ παρατιρθςθσ.
Επειδι, ψυχολογικά, αυτόματα με τθν παρατιρθςθ ενεργοποιείται και θ διαδικαςία τθσ κρίςθσ (βλ. Scriven 1991, Ραπαδοποφλου
2013:28-29), θ οποία είναι δυνατόν, για ποικίλουσ λόγουσ, να μθν είναι ακριβισ και τεκμθριωμζνθ, αλλά να βαςίηεται ςτθν ιμπρεςιονιςτικι
αντίλθψθ του παρατθρθτι και ςε υποκειμενικζσ, κετικζσ ι αρνθτικζσ, προκαταλιψεισ του(βλ. και Καψάλθσ και Χανιωτάκθσ 2011:223), ςε
δεφτερθ φάςθ το εννοιολογικό πλαίςιο βοθκάει τον παρατθρθτι/αξιολογθτι να προβεί ςε ερμθνεία των παρατθριςεων.
Κατά τθν ερμθνεία, ο παρατθρθτισ/αξιολογθτισ, βαςιηόμενοσ ςτα ςτοιχεία παρατιρθςθσ και ςτισ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ αυτά
προζκυψαν, επιχειρεί να αναηθτιςει πικανοφσ ςκοποφσ, αιτίεσ, ςυγκείμενα, ενδογενείσ και εξωγενείσ παράγοντεσ που κεωρεί ότι
ςχετίηονται με τα δεδομζνα τθσ παρατιρθςθσ και τότε μόνο μζςα από τθ ςυνεξζταςθ του πλζγματοσ που διαμορφϊνουν οι παραπάνω
παράμετροι μπορεί να αναχκεί ςε αξιολογικι κρίςθ. Στο παράδειγμα των διδακτικϊν και μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και τθσ διευκζτθςθσ
του χϊρου, δεν αρκεί θ καταγραφι τθσ παρατθριςιμθσ ςυμπεριφοράσ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν και τθσ διευκζτθςθσ του χϊρου, αλλά
απαιτείται και θ ερμθνεία τθσ. Για τθ διατφπωςθ τθσ ερμθνείασ, ο αξιολογθτισ μπορεί να αξιοποιιςει (και) το λεκτικό τθσ ροφμπρικασ που
κεωρεί ότι προςφζρεται για τθν ερμθνεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυμπεριφοράσ(βλ. και Danielson, Nov. 2012). Για παράδειγμα, ο αξιολογθτισ
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παρατθρεί και καταγράφει, ςυνοπτικά και ςυντομαγραφικά, 3-4 ςυνεχείσ ερωτιςεισ που υπζβαλε οι εκπαιδευτικόσ. Αυτό αποτελεί
καταγραφι παρατθριςιμθσ ςυμπεριφοράσ, τθν οποία, όμωσ, ςτθν επόμενθ φάςθ καλείται να ερμθνεφςει και να αποτιμιςει. Θ ερμθνεία και
θ αποτίμθςθ γίνεται με βάςθ το περιεχόμενο, τθν αλλθλουχία, τουσ αποδζκτεσ και το πλαίςιο διατφπωςθσ των ερωτιςεων αυτϊν. Ρικανζσ
ερμθνείεσ είναι, μεταξφ πολλϊν άλλων, οι εξισ: (α) ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί με διαφοροποιθμζνεσ ερωτιςεισ/αςκιςεισ να εμπλζξει
περιςςότερουσ μακθτζσ, (β) ο εκπαιδευτικόσ μζςω των ερωτιςεων προςφζρει βοικεια και ςτθρίγματα κατανόθςθσ ςτουσ μακθτζσ, (γ) ο
εκπαιδευτικόσ προςπακεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αντιδιαςτζλουν τα δεδομζνα από τισ κρίςεισ και τισ αποτιμιςεισ, (δ) ο εκπαιδευτικόσ
βοθκάει τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τισ παραδοχζσ τουσ ι να ςκεφτοφν εναλλακτικά επιχειριματα για μια κζςθ τουσ, (ε) ο
εκπαιδευτικόσ υπζβαλε αλυςιδωτζσ ερωτιςεισ για να κατανοιςουν οι μακθτζσ τισ ςχζςεισ αιτίου-αποτελζςματοσ, (ςτ) ο εκπαιδευτικόσ
υπζβαλε άςχετεσ μεταξφ τουσ ερωτιςεισ ςε διαφορετικοφσ μακθτζσ για να τραβιξει τθν προςοχι τθσ τάξθσ ι για να κάνει ςυνοπτικό ζλεγχο
εμπζδωςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ ι ανάκλθςθ παλαιϊν γνϊςεων για το μάκθμα που κα ακολουκιςει.
Μετά τθ διαμεςολάβθςθ τθσ ερμθνείασ των δεδομζνων τθσ παρατιρθςθσ, είναι ευκολότερο και αςφαλζςτερο ο παρατθρθτισ να
προχωριςει ςτθ διατφπωςθ αξιολογικισ κρίςθσ. Στθ δφςκολθ αυτι διαδικαςία ερμθνείασ και ςυναγωγισ κρίςεων προςφζρει μεγάλθ βοικεια
ςτον αξιολογθτι το εννοιολογικό πλαίςιο που εμπεριζχουν οι ροφμπρικεσ με τισ κατάλλθλεσ ζννοιεσ και τα αντίςτοιχα κεωρθτικά ςχιματα(βλ.
και Μπζλλασ 1991, τμ 7:3747, Ραπαδοποφλου 2013:28-29 και 162).
Ακόμθ, επιςθμαίνεται ότι με τισ προδιαγραφζσ που εμπεριζχουν οι ροφμπρικεσ είναι αδφνατον να διαςφαλιςκεί ςτισ ανκρϊπινεσ
δράςεισ θ αντικειμενικότθτα των μετριςεων και αξιολογιςεων που επιτυγχάνεται κατά τθν παρατιρθςθ και αξιολόγθςθ του φυςικοφ
κόςμου. Είναι, όμωσ, εφικτό να επιδιωχκεί με εμμονι θ εγκυρότθτα και θ αξιοπιςτία, υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι οι αξιολογθτζσ κα
αςκθκοφν ςτθν επιςτθμονικι παρατιρθςθ και τθν καταγραφι. Καλό πλαίςιο άςκθςθσ αποτελεί θ ςυνεργαςία 3-4 αξιολογθτϊν που κα
παρατθριςουν τισ ίδιεσ διδαςκαλίεσ (ηωντανζσ ι βιντεοςκοπθμζνεσ ι τουλάχιςτον αναλυτικά ςενάρια διδαςκαλίασ) και να ςυηθτιςουν τισ
διαφορζσ τουσ ςτισ παρατθριςεισ και ςτισ ερμθνείεσ μζχρι να αποκτιςουν ςφγκλιςθ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 80%.
Στθν εγκυρότθτα τθσ ερμθνείασ και τθσ αξιολογικισ κρίςθσ ςυμβάλλουν θ ειδθμοςφνθ (expertise= κατοχι βακιάσ γνϊςθσ
αντικειμζνου) και θ διακριτικότθτα (discernment= ικανότθτα οξυδερκοφσ κατανόθςθσ λεπτϊν διαφορϊν και ορκισ κρίςθσ) των ςτελεχϊν που
είναι, κεςμικά και επιςτθμονικά, αρμόδια να προβοφν ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Στθ γερμανικι βιβλιογραφία γίνεται λόγοσ
για "παιδαγωγικι όραςθ", που αναφζρεται ςτισ οξυμζνεσ αιςκιςεισ του εκπαιδευτικοφ να διακρίνει "κακετί ξεχωριςτό και ιδιαίτερο, που
κρφβεται κάτω από τθν παραπλανθτικι επίφαςθ του ςυνθκιςμζνου" (βλ. Ραπαδοποφλου 2013:214-215). Ενεργοποιϊντασ οι αξιολογθτζσ τθν
ειδθμοςφνθ και τθ διακριτικότθτα, για να κρίνουν απροςωπόλθπτα, αξιοποιοφν τθν εμπλαιςιωμζνθ με επιςτθμονικά κριτιρια εμπειρία τουσ,
τθν οξυδερκι εςωτερικι κζαςθ και κρίςθ των εκπαιδευτικϊν κεμάτων, τισ επιςτθμονικζσ και λογικζσ ορίηουςεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ
και τθν ικανότθτά τουσ να κρίνουν με ευαιςκθςία λεπτζσ διαφοροποιιςεισ, με αναφορά ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςτο ευρφτερο ςυγκείμενο.
Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των αδυναμιϊν τθσ παρατιρθςθσ, οι, με ειδθμοςφνθ και διακριτικότθτα, αξιολογθτζσ μποροφν και πρζπει,
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ςυμπλθρωματικά, να αξιοποιιςουν, πζραν τθσ επιςτθμονικισ παρατιρθςθσ και των δεδομζνων τθσ, επιπλζον μζςα και διαδικαςίεσ, όπωσ
είναι οι ςυηθτιςεισ, ο ατομικόσ επαγγελματικόσ φάκελοσ του εκπαιδευτικοφ, υπθρεςιακά τεκμιρια κλπ. Σε αυτι τθ λογικι, είναι ςθμαντικό
αξιολογθτισ και εκπαιδευτικόσ να ςυηθτοφν τισ ερμθνείεσ τουσ και οι ροφμπρικεσ παρζχουν ζνα πρόςφορο πλαίςιο για μια τζτοια ςυηιτθςθ.
Συμπεραςματικά, με τισ διαδικαςίεσ και τουσ όρουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, θ εςτιαςμζνθ παρατιρθςθ, που υιοκετεί και το ΡΔ
152/2013, παραμζνει, όπωσ ςυμπεραίνουν οι Καψάλθσ και Χανιωτάκθσ (2011:221), κυρίαρχο μζςο ςτθν εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ, κυρίωσ για
τομείσ όπωσ θ παιδαγωγικι ατμόςφαιρα, το ψυχολογικό κλίμα τθσ τάξθσ και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, παράμετροι που δεν μποροφν να
αξιολογθκοφν εφκολα με άλλα μζςα. Επιςθμαίνεται ότι οι επιςτθμονικοφ τφπου παρατθριςεισ αξιοποιοφνται τόςο ςτισ ποςοτικζσ και ςτισ
ποιοτικζσ ζρευνεσ, όςο και ςτθν εκπαίδευςθ και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν,
Β. Πίνακασ Θμι-δομθμζνου Πρωτοκόλλου για Καταγραφι και Ερμθνεία των Παρατθριςεων
Με βάςθ όςα αναφζρκθκαν παραπάνω για τθ μορφι και τθ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ προκφπτει ότι δεν πρόκειται για αυςτθρά δομθμζνθ
παρατιρθςθ βάςει κάποιασ κλείδασ για "τςεκαρίςματα", αλλά για θμι-δομθμζνο πρωτόκολλο ςυνοπτικισ καταγραφισ των παρατθριςεων
με τθ χριςθ εννοιϊν και όρων τθσ Ραιδαγωγικισ, τθσ Διδακτικισ, τθσ Κοινωνιολογίασ, τθσ Ψυχολογίασ με τθ μορφι τθλεγραφικοφ λόγου,
αξιοποιϊντασ ςυντομογραφίεσ και ςφμβολα που επινοεί ο παρατθρθτισ (βλ. και Ραπαδοποφλου 2013:54-55). Θ χαλαρι δόμθςθ προκφπτει
από τα κριτιρια επί των οποίων γίνεται θ παρατιρθςθ και από τα ςθμεία εςτίαςθσ που υπαγορεφονται από τισ ροφμπρικεσ (και τουσ
αντίςτοιχουσ δείκτεσ). Για πρακτικοφσ λόγουσ και ωσ βοθκθτικοί προτείνονται παρακάτω οι Ενδεικτικοί Ρίνακεσ Θμι-δομθμζνου
Ρρωτοκόλλου Καταγραφισ Ραρατθριςεων που αναφζρονται ςτισ πζντε Κατθγορίεσ Κριτθρίων του ΡΔ 152/2013(1. Εκπαιδευτικό Ρεριβάλλον,
2. Σχεδιαςμόσ και Ρροετοιμαςία Διδαςκαλίασ, 3. Διεξαγωγι Διδαςκαλίασ και Αξιολόγθςθ Μακθτϊν, 4. Υπθρεςιακι Συνζπεια και Επάρκεια και
5. Επιςτθμονικι και Επαγγελματικι Ανάπτυξθ).
Οι εν λόγω Ρίνακεσ δεν αποτελοφν μζροσ τουσ ΡΔ 152/2013, αλλά αποτελοφν βοθκθτικισ μορφισ Ενδεικτικοφσ Πίνακεσ
Παρατιρθςθσ που ζχουν τθ μορφι πίνακα διπλισ ειςόδου, ο οποίοσ αναγράφει ωσ οριηόντιο τίτλο τθν αξιολογοφμενθ Κατθγορία και κάτω
από τον τίτλο παρακζτει προσ βοικεια του αξιολογθτι το παραλλθλόγραμμο πινακάκι με τισ ςχετικζσ ζννοιεσ, που προζρχονται από τθ
κεωρθτικι πλαιςίωςθ του κριτθρίου. Π Ρίνακασ Ραρατιρθςθσ μπορεί, προσ διευκόλυνςθ του αξιολογθτι, να περιλαμβάνει τζςςερισ
κατακόρυφεσ ςτιλεσ. Θ αριςτερι κατακόρυφθ ςτιλθ του να παρακζτει ςε διαδοχικά φατνία τα Κριτιρια τθσ Κατθγορίασ και θ επόμενθ
κατακόρυφθ ςτιλθ να παρακζτει τουσ δείκτεσ εςτίαςθσ τθσ παρατιρθςθσ, οι οποίοι δεν αποτελοφν μζροσ του ΡΔ 152/2013, αλλά
προκφπτουν από τισ ροφμπρικεσ που περιλαμβάνει. Οι δείκτεσ εςτίαςθσ όπωσ προτείνονται, ι τροποποιθμζνοι από τον αξιολογθτι, ζχουν
ςκοπό να ςυμβάλουν ςτθν εςτίαςθ τθσ παρατιρθςθσ ςε ςθμεία τα οποία το κεωρθτικό και ερευνθτικό πλαίςιο του ΡΔ 152/2013 κεωρεί
παιδαγωγικά και διδακτικά αξιόλογα ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ ροφμπρικασ(από το "επαρκισ" ζωσ το "εξαιρετικόσ"), χωρίσ βζβαια να
περιορίηει τθν παρατιρθςθ και τισ καταγραφζσ μόνο ςε αυτά. Ο αξιολογθτισ ςθμειϊνει και ό,τι άλλο κεωρεί αξιοςθμείωτο και το αξιοποιεί
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ςτθν επόμενθ φάςθ, τθσ ερμθνείασ, ανάλογα. Θ τρίτθ από τα αριςτερά κατακόρυφθ ςτιλθ μπορεί να παρακζτει ςε αντίςτοιχα φατνία χϊρο
για τθν εςτιαςμζνθ καταγραφι των παρατθριςεων για κακζνα από τα κριτιρια, με τθ βοικεια των δεικτϊν εςτίαςθσ. Θ δεξιά κατακόρυφθ
ςτιλθ παρακζτει ςε αντίςτοιχα φατνία χϊρο για τθν καταγραφι τθσ ερμθνείασ των παρατθριςεων, θ οποία βαςίηεται ςτο περιεχόμενό των
παρατθριςεων, τθν αλλθλουχία τουσ, τουσ εμπλεκόμενουσ και το πλαίςιό τουσ, κακϊσ και για τθν καταγραφι τθσ αξιολογικισ κρίςθσ. Είναι
αυτονόθτο ότι οι διαδικαςίεσ ερμθνείασ και αξιολογικισ αποτίμθςθσ γίνονται ευκφσ μετά τθν παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ και αποτελοφν
ενδιαφζροντα ςτοιχεία για τισ μετα-αξιολογικζσ ςυηθτιςεισ. Κατά τθ φάςθ τθσ ερμθνείασ και τθσ αξιολογικισ κρίςθσ ο αξιολογθτισ οφείλει να
ςυμβουλεφεται το ΡΔ 152/2013.
Αυτό ςθμαίνει ότι ςτθν οριηόντια ςτιλθ του προτεινόμενου Ενδεικτικοφ Ρίνακα Ραρατιρθςθσ διπλισ ειςόδου υπάρχουν ωσ
επικεφαλίδεσ των τεςςάρων φατνίων οι επιγραφζσ: 1. Κριτιρια, 2. Δείκτεσ εςτίαςθσ, 3. Ραρατθριςεισ και 4. Ερμθνεία, ςχόλια και αξιολόγθςθ.
Θ φπαρξθ χωριςτοφ χϊρου για τισ παρατθριςεισ και χωριςτοφ για τισ ερμθνείεσ υπονοεί και διευκολφνει τον αξιολογθτι να προβαίνει ςτθν
καταγραφι των παρατθριςεων ςτο αντίςτοιχο φατνίο με ουδζτερο τρόπο, χωρίσ ςχόλια, ςυμπεράςματα και κρίςεισ, κατά τθν ϊρα τθσ
διδαςκαλίασ, με τθ χριςθ βζβαια τθσ ανάλογθσ ορολογίασ. Τα ςχόλια, οι ερμθνείεσ και αξιολογικζσ αποτιμιςεισ να γίνονται ευκφσ μετά τθ
παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ και κα καταχωρίηονται επίςθσ ςτο αντίςτοιχο φατνίο. Οι παρακάτω Ενδεικτικοί Ρίνακεσ προζκυψαν ωσ
επιμορφωτικό υλικό (δεν αποτελοφν μζροσ του νομικοφ πλαιςίου αξιολόγθςθσ) και μποροφν να αξιοποιθκοφν, όπωσ προτείνονται ι
τροποποιθμζνοι, ςτον βακμό, τον τρόπο και με τθ μορφι που κρίνει ο αξιολογθτισ.
Επιςθμαίνεται ότι από τουσ πζντε Ενδεικτικοφσ Ρίνακεσ μόνο δφο, του Εκπαιδευτικοφ Ρεριβάλλοντόσ και τθσ Διεξαγωγισ τθσ
Διδαςκαλίασ ςυμπλθρϊνονται από τον Σχολικό Σφμβουλο τθν ϊρα διδαςκαλίασ. Ο Ενδεικτικόσ Ρίνακασ Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ και
Ρροετοιμαςίασ τθσ Διδαςκαλίασ ςυμπλθρϊνεται κυρίωσ κατά τισ προ- και μετα-αξιολογικζσ ςυναντιςεισ με βάςθ τθ ςυηιτθςθ και τα ςτοιχεία
του φακζλου του εκπαιδευτικοφ. Ραρομοίωσ, ο Ενδεικτικόσ Ρίνακασ τθσ Επιςτθμονικισ και Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ ςυμπλθρϊνεται από
τον Σχολικό Σφμβουλο πριν ι μετά τισ παρακολουκιςεισ. Τζλοσ, και ο Ενδεικτικόσ Ρίνακασ τθσ Υπθρεςιακισ Συνζπειασ και Επάρκειασ
ςυμπλθρϊνεται από τον Διευκυντι τθσ ςχολικισ Μονάδασ κατά το διάςτθμα 1θσ Φεβρουαρίου και 15θσ Μαΐου.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Ζννοιεσ: διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, προςδοκίεσ, αμοιβαία αποδοχι, ςυνεκτικότθτα, κετικζσ ςτάςεισ, κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο, υποςτιριξθ ΕΚΟ,
διαχείριςθ διαφωνιϊν και ςυγκροφςεων, παιδαγωγικι αξιοποίθςθ χϊρου – χρόνου - κανόνων, ζνταξθ όλων ςε μακθτικζσ ομάδεσ
ΚΡΙΣΘΡΙΑ

α.
Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ
και
προςδοκίεσ
β.
Παιδαγωγικό
κλίμα ςχολικισ
τάξθσ

γ. Οργάνωςθ
ςχολικισ τάξθσ

ΔΕΙΚΣΕ ΕΣΙΑΘ
α1.
είδοσ δαςκαλο-μακθτικϊν ςχζςεων και
βακμόσ αποδοχισ και ενκάρρυνςθσ μακθτϊν
α2. βακμόσ αλλθλοβοικειασ και αμοιβαίασ
αποδοχισ μακθτϊν
α3. βακμόσ ςυνεκτικότθτασ ςτθ ςχολικι τάξθ
α4.
ανατροφοδότθςθ
διαμακθτικϊν
και
δαςκαλομακθτικϊν
ςχζςεων
και
μορφϊν
ςυμπεριφοράσ.
β1.
ςτάςεισ μακθτϊν προσ εκπαιδευτικό,
ςυμμακθτζσ τουσ, εαυτό τουσ και μάκθμα
β2.
ανατροφοδότθςθ
εκπαιδευτικοφ
ςτθ
μακθτικι ςυμπεριφορά και ζκφραςθ απόψεων
β3. δθλϊςεισ και ςφμβολα προσ κετικι ςτάςθ για
μάκθςθ και γνϊςθ
β4. ευαιςκθτοποίθςθ εναντίον διακρίςεων και
αποκλειςμϊν
γ1. βακμόσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ ςτθ
διαμόρφωςθ χϊρου τάξθσ
γ2. διαμόρφωςθ κανόνων ςυμπεριφοράσ τάξθσ
γ3. λειτουργικι αξιοποίθςθ διδακτικοφ χρόνου
γ4. ςυνζπεια
και αποτελεςματικότθτα ςτθν
επίβλεψθ τιρθςθσ κανόνων

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΡΙΘ

ςυνζχεια όπιςκεν
>

ςυνζχεια όπιςκεν
>

ςυνζχεια όπιςκεν
>
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ΙΓ. ε Ποιο Πλαίςιο Διεξάγεται θ Αξιολόγθςθ ;
1. Μετατόπιςθ τθσ Παραδοςιακισ Εςτίαςθσ
Με δεδομζνο ότι θ αξιολόγθςθ ζχει ωσ πρϊτιςτο ςκοπό τθ ςυνεχι επαγγελματικι μάκθςθ και ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν, το πλαίςιο
διεξαγωγισ τθσ πρζπει να διαςφαλίηει ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν επαγγελματικι μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων ενθλίκων.
Αυτό ςθμαίνει ότι εγκαταλείπονται νοοτροπίεσ και πρακτικζσ του παρελκόντοσ, που ζχουν αρνθτικά καταγραφεί ςτθ ςυλλογικι μνιμθ
του κλάδου των εκπαιδευτικϊν ωσ "επικεωρθτιςμόσ" και θ εςτίαςθ μεταφζρεται από τθν αξιολόγθςθ που γίνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ,
ςτθν αξιολόγθςθ που γίνεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ, δθλαδι, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ αξιολόγθςισ τουσ και όχι με τον
αποκλειςμό τουσ ςε ρόλο αποδζκτθ τθσ αξιολόγθςθσ.
Αν βαςικόσ ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ επαγγελματικι μάκθςθ και ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν, αυτό δεν επιτυγχάνεται μζςα
από διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ ςυμπεριφοράσ με τον εκπαιδευτικό ωσ πακθτικό αποδζκτθ τθσ αξιολόγθςθσ, αλλά μζςα ςε πλαίςιο
εμπιςτοςφνθσ, ςτιριξθσ και ενκάρρυνςθσ του εκπαιδευτικοφ και εμπλοκισ του ςτισ προ- και μετα-αξιολογικζσ φάςεισ. Επιπλζον, ςφμφωνα με
τισ ςφγχρονεσ περί αξιολόγθςθσ αντιλιψεισ, θ αξιολόγθςθ πρζπει να γίνει ςε πλαίςιο που διαςφαλίηει ςτον εκπαιδευτικό τθ δυνατότθτα να
αναδείξει τθν ποιοτικότερθ πλευρά του πολφπλοκου εκπαιδευτικοφ ζργου του. Θ προτροπι προσ τουσ δαςκάλουσ να αναηθτοφν τισ καλζσ
ςτιγμζσ των μακθτϊν τουσ (catch them being good) και ςε αυτζσ να οικοδομοφν τθν ανάπτυξι τουσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ τθσ
διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν που αποβλζπει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξι τουσ. Ι με τον μονόλογο δαςκάλασ προσ τον
αξιολογθτι τθσ, όπωσ τα παρακζτει ο Apple(2002β: 154): "... Εμπιςτζψου με, χτφπα με ενκαρρυντικά ςτθν πλάτθ, πεσ ¨Αυτι θ δαςκάλα ζχει
το κουράγιο να ςυνεχίςει να βελτιϊνεται¨ . Με αυτό τον τρόπο κα ζπρεπε να με προςεδαφίηουν" . Στθ ςυνζχεια εκφράηει τθν αποςτροφι τθσ
ςτισ μορφζσ αξιολόγθςθσ που ζχει βιϊςει: "Μιςϊ τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. Νιϊκω ςαν να μιλϊ ςε μια μθχανι".
Στο πλαίςιο και ςτο πνεφμα τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ το άγχοσ υποχωρεί και θ εμπιςτοςφνθ ενιςχφεται και ο εκπαιδευτικόσ
αιςκάνεται αςφαλζςτεροσ και ζτςι μπορεί, μαηί με τα δυνατά του ςθμεία, να επιςθμάνει ο ίδιοσ τομείσ που κα ικελε να αναπτφξει ςτο
άμεςο μζλλον. Θ πολυπλοκότθτα, ο αυξθμζνοσ βακμόσ δυςκολίασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και οι ςυντελοφμενεσ αλλαγζσ επιπζδου
ικανοτιτων δθμιουργοφν ςυνεχϊσ τομείσ για ανάπτυξθ, διεφρυνςθ, επικαιροποίθςθ και εκςυγχρονιςμό. Σε αυτι τθ λογικι εντάςςονται
ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ και θ δυνατότθτεσ των εκπαιδευτικϊν για αυτο-αξιολόγθςι τουσ και τθσ υποβολισ ςτοιχείων για τθν τεκμθρίωςι
τθσ. Με βάςθ τα παραπάνω, το Ρ.Δ. 152/2013 προβλζπει τρεισ διακριτζσ φάςεισ αξιολόγθςθσ: (α) τθ φάςθ των προ-αξιολογικϊν
ςυναντιςεων, (β) τθ φάςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ διδαςκαλίασ και (γ) τθ φάςθ των μετα-αξιολογικϊν ςυναντιςεων αξιολογθτι και
αξιολογοφμενου.
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2. Προ-αξιολογικζσ υναντιςεισ
Θ φάςθ των προ-αξιολογικϊν ςυναντιςεων ςυντελείται ςε προκακοριςμζνο χρόνο, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ του διευκυντι τθσ
ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ, και ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ, τθν εδραίωςθ του αμοιβαίου
ςεβαςμοφ των εμπλεκομζνων, αλλά και τθν αποφόρτιςθ του άγχουσ τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία επιτυγχάνεται μζςα από τθν προετοιμαςία
και τθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν για τθν αξιολόγθςθ που κα ακολουκιςει. (Ρ.Δ. 152/2013, άρκρο 17). Μζροσ τθσ προετοιμαςίασ
αποτελοφν, μεταξφ άλλων, και τα παρακάτω (βλ. Isore 2009, 25).

Ο αξιολογοφμενοσ ενθμερϊνει τον αξιολογθτι για τον τομζα ευκφνθσ του (τάξθ, ςχολικι μονάδα, περιφζρεια κτλ), τθν υπάρχουςα
κατάςταςθ και τουσ δικοφσ του ρόλουσ, προβλθματιςμοφσ και προτεραιότθτεσ. Ρροσ τον ςκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιιςει και ςτοιχεία
από τον ατομικό του φάκελο ι υπθρεςιακά παραςτατικά. Θ ενθμζρωςθ και θ ανταλλαγι απόψεων, κρίςεων και πλθροφοριϊν που
ςχετίηονται άμεςα με το ζργο και το πλαίςιο του αξιολογοφμενου προςτατεφεται από τθν υπθρεςιακι εχεμφκεια που επιβάλλει θ
δεοντολογία, αςχζτωσ από τισ εκτιμιςεισ των εμπλεκομζνων για το περιεχόμενο τθσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ.

Ο αξιολογθτισ ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό με ςαφινεια και ειλικρίνεια για τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςουν και τον χρονικό
προγραμματιςμό τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να προτείνει θμερομθνίεσ, μακιματα και τάξεισ, προτάςεισ τισ οποίεσ ο
αξιολογθτισ λαμβάνει υπόψθ του ςτον βακμό που το κρίνει ςκόπιμο και εφικτό.

Ο αξιολογθτισ παρζχει εξθγιςεισ για κζματα που απαςχολοφν τον εκπαιδευτικό και ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ, τα κριτιρια και τα
μζςα τθσ αξιολόγθςθσ.

Ο αξιολογθτισ παρζχει, όταν του ηθτθκοφν, οδθγίεσ και βοικεια για τθν προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ με πλαίςιο αναφοράσ τισ
ροφμπρικεσ, ςτον βακμό και με τον τρόπο που ο ίδιοσ κρίνει πρόςφορο.
Μζςα από τον διάλογο και τθν ανταλλαγι απόψεων και προτάςεων μεταξφ αξιολογθτι και αξιολογοφμενου, αναδεικνφονται και
ςυνειδθτοποιοφνται υπόρρθτεσ παραδοχζσ και αμοιβαίεσ προςδοκίεσ και δθμιουργείται κοινι ςυμφωνία για το "τι κάνει ζνασ καλόσ
δάςκαλοσ" (βλ. και Apple 2002β:154), ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ προετοιμαςία του αξιολογοφμενου και, κυρίωσ, ςτθ
διαςαφινιςθ των όρων τθσ διαδικαςίασ και τθ δθμιουργία κοινισ γλϊςςασ και κοινοφ πλαιςίου ςυνεννόθςθσ και ςυνεργαςίασ.
3. Μετα-αξιολογικζσ υναντιςεισ
Οι μετα-αξιολογικζσ ςυναντιςεισ ζχουν το πνεφμα τθσ ανατροφοδότθςθσ του εκπαιδευτικοφ με ςαφι αναφορά ςε κζματα όπωσ τα εξισ:

Ο αναςτοχαςμόσ του ιδίου του εκπαιδευτικοφ επί τθσ όλθσ διαδικαςίασ, προγραμματιςμοφ και διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ με
αναφορά ςε κζματα όπωσ οι ςτόχοι, θ ροι και θ ςυνεκτικότθτα τθσ διδαςκαλίασ, οι ρόλοι εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν, ο βακμόσ και ο
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τρόποσ ςτιριξθσ των μακθτϊν, ο τρόποσ και ο βακμόσ υλοποίθςθσ των ςτόχων, θ διαχείριςθ απροόπτων, τα μζςα και θ καταλλθλότθτά
τουσ και τα παρόμοια. Υπενκυμίηεται θ ςπουδαιότθτα τθν οποία αποδίδουν οι Dewey, Smyth, Apple, Zeichner και Liston, αλλά και πολλοί
άλλοι που κάνουν λόγο για τον ςτοχαςτικοκριτικό τφπο δαςκάλου(reflective teacher).
Θ ςυςχζτιςθ τθσ διδαςκαλίασ με τον προγραμματιςμό και θ ςυηιτθςθ πάνω ςτα ςθμεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ προγραμματιςμοφ
και διεξαγωγισ. Είναι περιττό να τονιςτεί ότι ο προγραμματιςμόσ διευκολφνει και δεν δεςμεφει τον εκπαιδευτικό και ότι οι αποκλίςεισ δεν
αποτελοφν υποχρεωτικά αρνθτικό ςτοιχείο και προςφζρονται ωσ ςθμεία ςυηιτθςθσ και προβλθματιςμοφ.
Θ διδαςκαλία -και το εκπαιδευτικό ζργο γενικότερα- είναι διαδικαςία επιλογϊν, ςυχνά διλθμματικϊν, που ςθμαίνει ότι ζχει γνωςτικι,
τεχνικι, επιςτθμολογικι και αξιακι διάςταςθ και θ εςτίαςθ των μετα-αξιολογικϊν ςυηθτιςεων πρζπει να εςτιάηει ςε αυτζσ τισ διαςτάςεισ.
Το ςκεπτικό και θ πρόκεςθ του εκπαιδευτικοφ είναι ςθμαντικά ςτοιχεία και ςυμβάλλουν ςτον αναςτοχαςμό.
Θ επιςιμανςθ εκ μζρουσ του αξιολογθτι κετικϊν ςτοιχείων τθσ διδαςκαλίασ κακϊσ και ςτοιχείων που κα μποροφςε να είχαν
αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικότερα με άλλουσ τρόπουσ και θ διατφπωςθ εναλλακτικϊν προτάςεων.
Θ αυτο-αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ με πλαίςιο αναφοράσ τθ ροφμπρικα, αλλά και το περιεχόμενο του προςωπικοφ φακζλου
εκπαιδευτικϊν δράςεων, που ζχει τθ δυνατότθτα για λόγουσ τεκμθρίωςθσ να υποβάλει ο αξιολογοφμενοσ, ςτοιχεία τα οποία ο
αξιολογθτισ εκτιμά και, αναλόγωσ, τα αξιοποιεί.
Θ ςυηιτθςθ επί κεμάτων που κζτουν οι ροφμπρικεσ και δεν είναι παρατθριςιμα ςε 1-2 επιςκζψεισ. Οι μετα-αξιολογικζσ ςυηθτιςεισ
παρζχουν τθ δυνατότθτα, με τθ βοικεια και ςτοιχείων του ατομικοφ φακζλου, να ςχθματίςει ο αξιολογθτισ πλθρζςτερθ εικόνα.
Συηιτθςθ για τουσ τρόπουσ βελτίωςθσ ςθμείων του εκπαιδευτικοφ ζργου και δυνατοτιτων ενδο-ςχολικϊν και λοιπϊν μορφϊν
επιμόρφωςθσ εςτιαςμζνων ςτα προσ βελτίωςθ ςθμεία, ςφμφωνα και με τισ προβλζψεισ του άρκρου 17, παρ. 3 του Ρ.Δ. 152/2013.
Ανακεφαλαιϊνοντασ τα περί προ-αξιολογικϊν και μετα-αξιολογικϊν ςυναντιςεων και ςυηθτιςεων, επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία
τθσ αξιολόγθςθσ αποκτά παιδαγωγικι διάςταςθ και αποβαίνει μζςον επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, ςτον βακμό που εμπλζκει τον
εκπαιδευτικό μζςα ςε κετικό πλαίςιο ςτιριξθσ ςε διαδικαςίεσ όπωσ είναι ο προγραμματιςμόσ, θ διαμόρφωςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, οι
δραςτθριότθτεσ διαφοροποίθςθσ δράςεων και υλικοφ, θ προετοιμαςία/τιρθςθ ατομικοφ φακζλου εκπαιδευτικϊν δράςεων και τα
παρόμοια που ςυνεπάγεται θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ. Λδιαίτερα, μάλιςτα, επιςθμαίνεται θ ςθμαςία του αναςτοχαςμοφ, δεδομζνου ότι
θ διδαςκαλία είναι, μεταξφ άλλων, πράξθ (με τθν αριςτοτελικι ζννοια) που εξελίςςεται μζςα ςε ζνα ζντονα γνωςτικό και ςυναιςκθματικό
πλαίςιο. Θ ανατροφοδότθςθ των δυνατϊν ςθμείων και θ αναγνϊριςι τουσ εμπεδϊνει τθν αυτοπεποίκθςθ και τα κίνθτρα των
εκπαιδευτικϊν και ενκαρρφνει τθν ανάλθψθ ρόλων και πρωτοβουλιϊν (βλ. Siskes et al. 2006, Freund et al. 2005, Isore ςελ. 29).
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ΙΔ. Ποια είναι τα Εργαλεία τθσ Αξιολόγθςθσ;
Από όςα προθγικθκαν προκφπτει ότι το κφριο εργαλείο αξιολόγθςθσ είναι το ςχετικό πλαίςιο που προβλζπει επιςκζψεισ παρατιρθςθσ με
εςτίαςθ πρωτίςτωσ ςτα ςθμεία που αναδεικνφουν οι ςχετικζσ ροφμπρικεσ.
Συμπλθρωματικά με τισ επιςτθμονικοφ τφπου παρατθριςεισ αξιοποιοφνται και οι ςυνεντεφξεισ και ςυηθτιςεισ που, εκτόσ των άλλων,
αναδεικνφουν τουσ προςανατολιςμοφσ, τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν και, το ςθμαντικότερο, βοθκοφν τον
αξιολογθτι να ερμθνεφςει καλφτερα τα εμφανι και παρατθριςιμα ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ ζργου.
Ακόμθ, ςε ςχζςθ με τα δφο παραπάνω μζςα, αξιοποιείται και ο ατομικόσ φάκελοσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του
εκπαιδευτικοφ(portfolio), που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τον ετιςιο και μεςοπρόκεςμο προγραμματιςμό, διδακτικό υλικό, δείγματα
μακθτικϊν εργαςιϊν, ςχολιαςμοφσ ςε μακθτζσ, κζματα εξετάςεων και ενδεικτικζσ απαντιςεισ, υλικό από τισ εκτόσ τάξθσ δραςτθριότθτεσ,
ςχολιαςμοφσ ςε μακθτικζσ εργαςίεσ, προςωπικζσ ςκζψεισ και αναςτοχαςμοφσ του εκπαιδευτικοφ (Journals), παραςτατικά από τθ
ςυμμετοχι του ςε δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τα παρόμοια.
Αξιοποιϊντασ τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τισ παρατθριςεισ, τισ ςυηθτιςεισ, τθν αυτο-αξιολόγθςθ, τον ατομικό φάκελο
εκπαιδευτικϊν και τα λοιπά παραςτατικά, ο αξιολογθτισ προβαίνει ςτθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ και διατυπϊνει τισ αξιολογικζσ αποτιμιςεισ
του και τισ προτάςεισ του για τα περαιτζρω, οι οποίεσ πρζπει να είναι τεκμθριωμζνεσ και πλιρεισ και να ςυνυπολογίηουν το κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο και τισ γενικότερεσ ςυνκικεσ του ςχολείου.
ΙΕ. Μακθτζσ και Γονείσ υμμετζχουν ςτθν Αξιολόγθςθ;
Σε εκπαιδευτικά ςυςτιματα μερικϊν χωρϊν αξιοποιοφνται άμεςα ι ζμμεςα οι μακθτικζσ επιδόςεισ και οι απόψεισ των γονζων και μακθτϊν
ωσ κριτιρια αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν. Το Ρ.Δ. 152/2013 και γα τισ δφο περιπτϊςεισ δεν προβλζπει ςυμμετοχι.
Αναφορικά με τθ χριςθ των επιδόςεων των μακθτϊν ωσ μοναδικοφ και ανεξάρτθτου κριτθρίου αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, ζχει
διαπιςτωκεί ότι δθμιουργεί ςτρεβλϊςεισ και αδικίεσ, δεδομζνου ότι αγνοεί τον κακοριςτικό ρόλο των κοινωνικο-πολιτιςμικϊν παραγόντων
ςτισ μακθτικζσ επιδόςεισ. Μποροφν μόνο να αξιοποιθκοφν ωσ δείκτεσ τθσ «προςτικζμενθσ αξίασ» μιασ τάξθσ και μιασ ςχολικισ μονάδασ,
για να τεκμθριϊςουν τθ βελτίωςι τουσ ςε ςχζςθ με το ςθμείο εκκίνθςισ τουσ και τθν πορεία βελτίωςισ τουσ και όχι ςε ςφγκριςθ με άλλα
ςχολεία και με εκνικζσ «νόρμεσ» (βλ. Braun 2005). Αλλά και ςε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να αξιοποιθκοφν ωσ ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία
και όχι ωσ μοναδικοί δείκτεσ.
Αναφορικά με τα ερωτθματολόγια, που ςε μερικζσ χϊρεσ καλοφνται, ςτθ λογικι τθσ "360 μοιρϊν αξιολόγθςθσ" που οι πάντεσ
αξιολογοφν και αξιολογοφνται από τουσ πάντεσ, να ςυμπλθρϊςουν οι γονείσ, πολλοί ειδικοί εκφράηουν αρκετζσ αντιρριςεισ και
επιφυλάξεισ αν μποροφν και για ποια κζματα οι γονείσ, ωσ μθ ειδικοί και με διαφορετικά κριτιρια από τουσ ειδικοφσ, να ζχουν άποψθ, ενϊ
υπάρχουν και μερικζσ απόψεισ που υπό όρουσ και για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ θ αυτο-αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ (ωσ
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παράδειγμα θ περίπτωςθ τθσ Λρλανδίασ), προτείνουν το δικαίωμα των γονζων να εκφράηουν τουλάχιςτον τισ απόψεισ τουσ(βλ. και Isore
2009, 22, Peterson et al.2000, 2003, Jacob and Lefgren 2005).
ΙΣ. Πόςο Εφκολο είναι να «Κοπεί» ο Αξιολογοφμενοσ;
Με βάςθ το Ρ.Δ.152/2013 ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να κεωρθκεί «ελλιπισ» ςε ζνα από τα κριτιρια κακεμιάσ από τισ πζντε κατθγορίεσ
κριτθρίων χωρίσ ςυνζπειεσ. Μπορεί, δθλαδι, να είναι ςυνολικά «ελλιπισ» ςτα πζντε από τα 14 κριτιρια των πζντε κατθγοριϊν (ποςοςτό
36% ελλιπισ) και να κεωρείται γενικά «επαρκισ», κεωρθτικά ίςωσ και «πολφ καλόσ». Διευκρινίηεται ότι τα κριτιρια ςυνολικά είναι 15 και
όχι 14, αλλά ςε ζνα κριτιριο, αυτό τθσ «επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ», οι αξιολογοφμενοι κατατάςςονται αυτομάτωσ ςτο «επαρκισ» (βακμοί
31-60), διότι είχαν τα προβλεπόμενα για τον διοριςμό τουσ προςόντα ςπουδϊν.
Δεν μπορεί, όμωσ, ο εκπαιδευτικόσ να είναι «ελλιπισ» ςε δφο από τα κριτιρια τθσ ίδιασ κατθγορίασ και να κεωρθκεί γενικά
«επαρκισ», διότι αυτό κα ςιμαινε ότι μποροφςε να ιταν «ελλιπισ» ςτο 50% των ποιοτικϊν κριτθρίων ςτθ «Διεξαγωγι τθσ Διδαςκαλίασ»
ι/και «ελλιπισ» ςτα δφο από τα τρία του «Εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ», του «Ρρογραμματιςμοφ» και τθσ «Υπθρεςιακισ Επάρκειασ», ιτοι
“ελλιπισ” ςτο 66%, και παρόλα αυτά να κεωρείται γενικά «επαρκισ».
Τζλοσ, από τθν απλι ανάγνωςθ των ςτοιχείων τθσ ροφμπρικασ για το "ελλιπισ" ςχθματίηει κανείσ προςωπικι άποψθ για τον βακμό
δυςκολίασ ι ευκολίασ. Στθ βακμίδα του "πολφ καλόσ" τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά είναι ανάλογα του επιπζδου, όπωσ ανάλογα και ςτθ
βακμίδα του "εξαιρετικόσ". Ωσ παράδειγμα παρατίκενται τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχει μια διδαςκαλία, για να χαρακτθριςτεί ο
εκπαιδευτικόσ “ελλιπισ” ι “επαρκισ”.
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Διδακτικζσ Ενζργειεσ και Εκπαιδευτικά Μζςα
Χαρακτθριςμόσ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
Π.Δ.

ΔΕΙΚΣΕ

(0-30) Ελλιπισ
Ελλιπισ, εφόςον κινείται εκτόσ
ςτόχων ι και περιεχομζνου και
θ διδαςκαλία του δεν ζχει ειρμό
και ςυνοχι.

ΔΕ1.1 διδαςκαλία εκτόσ
ςτόχων που τζκθκαν ςτον
προγραμματιςμό
ΔΕ1.2 διδαςκαλία εκτόσ
περιεχομζνου
ΔΕ1.3 διδαςκαλία χωρίσ
εςωτερικό ειρμό

(31-60) Επαρκισ
Επαρκισ, εφόςον ςε ευρφτερθ ενότθτα μακθμάτων:
i) διεξάγει το μάκθμα, με ςαφινεια και ειρμό, εφαρμόηοντασ, ανάλογα με τα δεδομζνα τθσ τάξθσ
του, ςυνδυαςτικά διδακτικζσ μορφζσ άμεςθσ παρουςίαςθσ των γνϊςεων ι επίδειξθσ
διαδικαςιϊν και δεξιοτιτων και επεξεργαςίασ δεδομζνων, αξιοποιϊντασ τα διακζςιμα εποπτικά
μζςα και εςτιάηοντασ ςτα δεδομζνα του μακιματοσ που κρίνει αναγκαία και ςθμαντικά.
ii) μεταβαίνει ομαλά, με ςαφι τρόπο, από τθ μία διδακτικι ι μακθςιακι δραςτθριότθτα ςτθν
άλλθ, όπωσ π.χ. από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςτθ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων.
iii) παρακινεί και προςπακεί να εμπλζξει ςτο μάκθμα πρόκυμουσ και μθ μακθτζσ με ποικίλεσ
αλλθλο- ςυςχετιηόμενεσ και μθ ερωτιςεισ και τουσ ανατροφοδοτεί αναλόγωσ.
iv) ανακεφαλαιϊνει το διδαςκόμενο μάκθμα και αξιοποιεί για εμπζδωςθ, κατά κανόνα,
αποςπαςματικζσ
ερωτιςεισ ανάκλθςθσ, εξιγθςθσ και εφαρμογισ των νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων πρακτικϊν και
τεχνικϊν και ελάχιςτεσ αλλθλοςυςχετιηόμενεσ ερωτιςεισ ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ και αξιολόγθςθσ.
v) βαςίηεται, κυρίωσ, ςτθ χριςθ του ςχολικοφ βιβλίου και του διδαςκαλικοφ λόγου.
vi) ολοκλθρϊνει τθ διδαςκαλία εντόσ τθσ διδακτικισ ϊρασ μζςα ςε κετικό κλίμα, χωρίσ ιδιαίτερα
προβλιματα.
ΔΕ2.1 διεξαγωγι ςυνεκτικισ διδαςκαλίασ χωρίσ κενά και άλματα με ςυνδυαςτικι
αξιοποίθςθ άμεςων και ζμμεςων προςεγγίςεων, κατάλλθλθ χριςθ μζςων και εςτίαςθ ςτα
ςθμαντικά
ΔΕ2.2 παρϊκθςθ και προςπάκεια εμπλοκισ και ανατροφοδότθςθσ ευρφτερου φάςματοσ
μακθτϊν
ΔΕ2.3 ολοκλιρωςθ διδαςκαλίασ με ανακεφαλαίωςθ και με αςκιςεισ εμπζδωςθσ χαμθλοφ
κυρίωσ επιπζδου και ελάχιςτεσ υψθλοφ
ΔΕ2.4 ολοκλιρωςθ διδαςκαλίασ εντόσ χρονικϊν ορίων ςε κετικό κλίμα, χωρίσ ιδιαίτερα
προβλιματα
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ΙΗ. Πϊσ γίνεται θ Κατάταξθ ςτθ Βακμίδα και ο Προςδιοριςμόσ του Βακμοφ;
Θ κρίςθ για τθν κατάταξθ ςτθ βακμίδα (ελλιπισ: βακμόσ 0-30, επαρκισ: βακμόσ 31-60, πολφ καλόσ: βακμόσ 61-80, εξαιρετικόσ: βακμόσ 81-100) ςε
κακζνα από τα 15 κριτιρια γίνεται με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτο Ρ.Δ. 152/2013 και είναι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του αξιολογθτι.
Ρροσ βοικεια των αξιολογθτϊν και εφόςον αυτοί το κρίνουν κατάλλθλο και ςκόπιμο, κάτω από τθ ροφμπρικα κάκε βακμίδασ ςτον παρόν
επιμορφωτικό υλικό, που αποτελεί βοθκθτικό υλικό και όχι νομικό κείμενο, παρατίκενται δείκτεσ που κατά το δυνατόν κωδικοποιοφν τθλεγραφικά
το περιεχόμενο και το πνεφμα τθσ ροφμπρικασ του Ρ.Δ. Μελετϊντασ αρχικά το κείμενο τθσ ροφμπρικασ προςεκτικά και ςτθ ςυνζχεια προαιρετικά
και βοθκθτικά τουσ δείκτεσ, ο αξιολογθτισ μπορεί να ακολουκιςει τθν παρακάτω διαδικαςία ι όποια άλλθ αυτόσ κρίνει πρόςφορθ:
(α) Κατατάςςει αρχικά τον αξιολογοφμενο ςε ςυγκεκριμζνθ βακμίδα, αν υπερκαλφπτει τα ηθτοφμενα (=δείκτεσ) τθσ προθγοφμενθσ βακμίδασ και
ζχει ζνα τουλάχιςτον από τα ηθτοφμενα τθσ επόμενθσ, ςτθν οποία και τον εντάςςει.
(β) Επειδι κάκε βακμίδα ζχει ζνα εφροσ μονάδων, πρζπει να κακορίςει και τον ακριβι βακμό ςτο φάςμα του ςυγκεκριμζνου εφρουσ.
Συγκεκριμζνα, οι δφο πρϊτεσ βακμίδεσ ζχουν εφροσ 30 βακμϊν(ελλιπισ:0-30 και επαρκισ:31-60) και οι δφο επόμενεσ ζχουν εφροσ 20
βακμϊν(πολφ καλόσ:61-80 και εξαιρετικόσ:81-100). Άρα, πρζπει ςτθ ςυνζχεια ο αξιολογθτισ να κακορίςει τον ακριβι βακμό που λαμβάνει ο
αξιολογοφμενοσ εντόσ του εφρουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ που κατατάςςεται. Ρροσ τοφτο ο αξιολογθτισ υπολογίηει πόςα από τα ςτοιχεία τθσ
ροφμπρικασ ι από τουσ κωδικοποιθμζνουσ δείκτεσ τθσ ροφμπρικασ πλθροί και ςε ποιο βακμό ςυχνότθτασ, ςυςτθματικότθτασ και ζνταςθσ ζκαςτον
εξ αυτϊν και, αναλογικά, αποδίδει και τον βακμό. Λςχφουν εδϊ όςα αναφζρονται ςτισ αρμοδιότθτεσ του αξιολογθτι και ςτθν άςκθςθ τθσ
ειδθμοςφνθσ του και τθσ διακριτικότθτάσ του. Βοθκθτικά, ωσ πλαίςιο ςυηιτθςθσ παρατίκενται τα παρακάτω παραδείγματα.
Αν ςτο κριτιριο “Διδακτικζσ Ενζργειεσ και Εκπαιδευτικά Μζςα”, που παρατίκεται ωσ παράδειγμα ςτθν παραπάνω ενότθτα (ΛΕ), πλθροί ςε
υψθλό βακμό ζναν από τουσ τζςςερισ δείκτεσ του “επαρκισ: βακμόσ 31-60” τότε, αναλογικά, δικαιοφται το ¼ των 30 μονάδων του εφρουσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ, ιτοι δικαιοφται 8 μονάδεσ και ο αξιολογοφμενοσ λαμβάνει βακμό 38, αν καλφπτει ςε υψθλό βακμό μόνο τον
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ι λιγότερεσ από τισ 38 μονάδεσ, αν καλφπτει μερικϊσ τον ζνα και μοναδικό από τουσ τζςςερισ δείκτεσ τθσ βακμίδασ ι, τζλοσ,
πάνω από τισ 38 μονάδεσ αν καλφπτει μερικϊσ και κάποιον άλλο δείκτθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Αναλογικά, αν πλθροί ςε υψθλό βακμό δφο
από τουσ τζςςερισ δείκτεσ τθσ βακμίδασ “πολφ καλόσ” που, προςοχι, ζχει εφροσ 20 βακμϊν(61-80), δικαιοφται τα 2/4 των 20 βακμϊν, δθλαδι τουσ
10 βακμοφσ από τουσ 20 και ο τελικόσ βακμόσ ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο πρζπει να είναι 70, όπωσ πρζπει να είναι 80 αν πλθροί ςε υψθλό βακμό
και τουσ τζςςερισ δείκτεσ. Επίςθσ, ςε άλλο παράδειγμα, αν πλθροί μερικϊσ δφο από τουσ τζςςερισ δείκτεσ τθσ βακμίδασ του “εξαιρετικόσ” που ζχει
εφροσ 20 βακμοφσ (82-100), ο βακμόσ που δικαιοφται κα πρζπει να είναι κάτω από το 90, αλλά αν πλθροί πλιρωσ τρεισ από τουσ τζςςερισ ο
βακμόσ που δικαιοφται πρζπει να είναι 95. Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ βακμολόγθςθ ςυνυπολογίηονται και τα "ανάλογα" και "αντίςτοιχα".
Στα περιςςότερα κριτιρια θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν πλθροί ςε μικρότερο θ μεγαλφτερο βακμό τισ απαιτιςεισ του επαρκοφσ, εκτόσ
και πρόκειται για περιπτϊςεισ που παρουςιάηουν τισ περιγραφόμενεσ ελλείψεισ ςτθ βακμίδα “ελλιπισ”. Στθν τελευταία περίπτωςθ, με αναλυτικι
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τεκμθρίωςθ ο αξιολογθτισ μετά τον χαρακτθριςμό “ελλιπισ” πρζπει να κακορίηει και τον βακμό (0-30) που κρίνει ότι του αναλογεί. Ταυτόχρονα,
βζβαια, πρζπει να κακορίηει και τθν πρόταςθ επιμόρφωςθσ(περιεχόμενο, διάρκεια, φορζασ κλπ).
Θ κατάταξθ ςτθν κατθγορία «Πολφ καλόσ», ι ςτθν κατθγορία «Εξαιρετικόσ», προχποκζτει τθν ικανοποίθςθ τουλάχιςτον μιασ από τισ
αναφερόμενεσ ωσ επιπλζον προχποκζςεισ (=δείκτεσ) για τθν κατάταξθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία, με χαμθλι βακμολογία αν πρόκειται μόνο για
μία εκ των προχποκζςεων. Θ αρικμθτικι αποτίμθςθ ςε μια κατθγορία κα πρζπει να ςυμβαδίηει με τθν τεκμθρίωςθ και να μθν αντιςτρατεφεται τον
κανόνα τθσ αναλογικότθτασ, που αναφζραμε παραπάνω. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ακριβισ αρικμθτικι αποτίμθςθ αποτελεί ευκφνθ του αξιολογθτι
και είναι προϊόν προςωπικισ εκτίμθςθσ και ςτάκμιςθσ των επιμζρουσ παραμζτρων.
Οι εμπλεκόμενοι αξιολογθτζσ καταχωροφν θλεκτρονικά τισ βακμολογίεσ τουσ ςτο ψθφιακισ μορφισ δελτίο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ
και ςτον τομζα αρμοδιότθτάσ τουσ. Με τθν ολοκλιρωςθ των αξιολογιςεων και τθν καταχϊρθςθ των βακμϊν εξάγεται από το ςφςτθμα αυτομάτωσ,
βάςει του αλγόρικμου του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 152/2013, θ Τελικι Βακμολογία (ΤΒ). Στο ψθφιακό δελτίο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ κα
υπάρχει ενότθτα όπου κα καταχωροφν οι αξιολογθτζσ τθν ζκκεςι τουσ (ςχόλια, υποδείξεισ, κρίςεισ κλπ). Το ςφνολο των δφο ι τριϊν, κατά
περίπτωςθ, επιμζρουσ εκκζςεων ςυγκροτεί τθ ςυνολικι ζκκεςθ για τον αξιολογθκζντα εκπαιδευτικό. Αυτό ςθμαίνει ότι εκτόσ από τθν Τελικι
Βακμολογία κα υπάρχει και το κείμενο τθσ ςυνολικισ ζκκεςθσ. Το ατομικό ψθφιακό δελτίο αξιολόγθςθσ, με τθν Τελικι Βακμολογία (ΤΒ) και το
κείμενο τθσ τελικισ ζκκεςθσ, κα κοινοποιείται, ςφμφωνα με το άρκρο 19 του Ρ.Δ. 152/2013, ςτον αξιολογθκζντα, ςτουσ αξιολογθτζσ που ζλαβαν
μζροσ, ςτον Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία ανικει ο αξιολογθκείσ εκπαιδευτικόσ και ςτθν αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.
Στο άρκρο 20 του Ρ.Δ. 152/2013 προβλζπονται οι διαδικαςίεσ υποβολισ ενςτάςεων και το αρμόδιο όργανο που, κατά περίπτωςθ, εξετάηει
τθν ζνςταςθ.
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ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ I. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κριτιρια: 1) Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ και Ρροςδοκίεσ, 2) Ραιδαγωγικό Κλίμα Σχολικισ Τάξθσ, 3) Οργάνωςθ τθσ Σχολικισ Τάξθσ
Ζννοιεσ Κλειδιά: διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, αυτο-εκτίμθςθ, προςδοκίεσ, αποδοχι του "άλλου", κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο, ΕΚΟ,
ςυλλογικότθτα, διαχείριςθ διαφωνιϊν ςυγκροφςεων, παιδαγωγικι αξιοποίθςθ χρόνου και χϊρου, ζνταξθ όλων ςε μακθτικζσ ομάδεσ,
ςυλλογικι διαμόρφωςθ κανόνων ςυμπεριφοράσ, "βιογραφία παραπτωμάτων" και ερμθνεία τουσ, ςυνζπεια ςτθν τιρθςθ κανόνων
Ειςαγωγι: Σι είναι Εκπαιδευτικό Περιβάλλον και ποια θ ςθμαςία του
Το Εκπαιδευτικό Ρεριβάλλον αναφζρεται ςτισ ψυχολογικζσ, κοινωνικζσ και οργανωτικζσ ςυνκικεσ που κυριαρχοφν ςτθ ςχολικι τάξθ και
διευκολφνουν (ι εμποδίηουν) τθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν ςτον ςυναιςκθματικό, κοινωνικό, επικοινωνιακό, αξιακό,
πολιτιςμικό, πολιτικό και, βζβαια, γνωςτικό και γνωςιακό τομζα. Συγκαταλζγεται, μάλιςτα, μεταξφ εκείνων των παραμζτρων τθσ
εκπαίδευςθσ τισ οποίεσ μπορεί ςε μεγάλο βακμό να επθρεάςει ο εκπαιδευτικόσ.
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον με το κετικό κλίμα, τισ αρμονικζσ ςχζςεισ και τθ λειτουργικι οργάνωςθ, που αποτελεί επικυμθτι και ιδιαίτερα
ςθμαντικι παράμετρο τθσ εκπαίδευςθσ, μπορεί, κατά το μεγαλφτερο μζροσ να διαςφαλιςκεί με τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ του εκπαιδευτικοφ
Αναλυτικότερα, το κετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον δθμιουργείται (α) με τον τρόπο που επικοινωνεί με τουσ μακθτζσ του άμεςα με τον λόγο
και ζμμεςα με τθ γλϊςςα του ςϊματοσ, (β) με τον τρόπο που ανταποκρίνεται ςτα μθνφματα, τα αιτιματα και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του,
(γ) με τον τρόπο που διαμορφϊνει τισ διαμακθτικζσ ςχζςεισ και ςυνεργαςίεσ μζςα ςτθν τάξθ και (δ) με τον τρόπο που οργανϊνει τθν
κακθμερινότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ και διαχειρίηεται με τουσ μακθτζσ του τισ διαφωνίεσ, αντιπαρακζςεισ και ςυγκροφςεισ. Κοινά γνωρίςματα
των παραπάνω τρόπων πρζπει να είναι θ άμεςθ και ζμμεςθ, με λόγια και με πράξεισ, εκδιλωςθ (α) ςεβαςμοφ και ενδιαφζροντοσ του
εκπαιδευτικοφ προσ τουσ μακθτζσ, τθ "βιογραφία" τουσ, τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτζσ τουσ, (β) αποδοχισ, φροντίδασ, ενκάρρυνςθσ,
ςτιριξθσ όλων ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν και, τζλοσ, (γ) άμεςθσ και ζμμεςθσ ζκφραςθσ υψθλϊν προςδοκιϊν για όλουσ.
Θ ςθμαντικότθτα του κετικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρεριβάλλοντοσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι παρζχει ςτουσ μακθτζσ τισ ςυνκικεσ για να
αναπτφξουν τθν προςωπικι τουσ ταυτότθτα, τθν αυτοεκτίμθςθ, τθν αποδοχι του "άλλου" με διαφορετικι από τθ δικι τουσ εκνικι,
πολιτιςμικι και κρθςκευτικι ταυτότθτα. Επιπλζον, το κετικό Εκπαιδευτικό Ρεριβάλλον ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ ςτάςεων και ικανοτιτων
επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ ςε δράςεισ με διάρκεια και αλλθλεγγφθ, των ικανοτιτων διαχείριςθσ των ςυγκροφςεων χωρίσ μειωτικζσ
ςυγκρίςεισ, απειλζσ και ειρωνείεσ, του ελζγχου του κυμοφ και του παρορμθτιςμοφ. Σε αυτό ςυμβάλλει θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ
διαμόρφωςθ κανόνων ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ και θ εςτίαςθ ςτα ατομικά δικαιϊματα όλων, αλλά ταυτόχρονα και ςτισ προςωπικζσ
ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ ζναντι ατόμων και του κοινωνικοφ ςυνόλου.
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Τζλοσ, το κετικό Εκπαιδευτικό Ρεριβάλλον, ςυμβάλλει ςτθ γνωςτικι και γνωςιακι ανάπτυξθ των μακθτϊν, διότι διαςφαλίηει ςτον
εκπαιδευτικό τισ ψυχολογικζσ και κοινωνικο-πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ (α) να κεντρίηει το ενδιαφζρον των μακθτϊν για βιωματικι και ενεργό
μάκθςθ μζςα από τθν παρατιρθςθ, τθ διερεφνθςθ και τθν κριτικι γεγονότων που γίνονται μζςα ςτθν τάξθ, ςτο ςχολείο και ςτθν κοινότθτα,
(β) να ενεργοποιεί τθν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ και τθ φανταςία και (γ) να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να αμφιςβθτοφν, να τολμοφν και
να διακινδυνεφουν ςτισ δθμιουργικζσ αναηθτιςεισ τουσ να κάνουν και λάκθ.
Είναι αυτονόθτο ότι, για να αναπτφξουν οι μακθτζσ τισ παραπάνω ςτάςεισ και ικανότθτεσ, πρζπει πρωτίςτωσ ο εκπαιδευτικόσ να
ςυμπεριφζρεται χωρίσ αυταρχιςμοφσ και δογματιςμοφσ, αλλά και χωρίσ ελευκεριότθτα, ςτοιχεία τα οποία δεν ςυμβάλλουν ςτθ ςταδιακι
ανάπτυξθ ατόμων με αυτόνομθ ςκζψθ και ςυμπεριφορά, ικανϊν να κεςπίηουν και να ςζβονται κανόνεσ κοινωνικισ ηωισ για τα δικαιϊματα
και τα κακικοντα όλων. Στθ ςτιριξθ και ανάπτυξθ των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν, ςθμειολογικά και λειτουργικά, ςυμβάλλει, επίςθσ, και ο
χϊροσ τθσ τάξθσ με τθν κατάλλθλθ διαρρφκμιςθ του εξοπλιςμοφ, τθσ αιςκθτικισ και του εςωτερικοφ διακόςμου.
Για λειτουργικοφσ λόγουσ, ςτο Εκπαιδευτικό Ρεριβάλλον εντάςςονται από το ΡΔ 152/2013 τρία Κριτιρια:
(α) Οι Διαπροςωπικζσ χζςεισ και οι Προςδοκίεσ: Εντόσ των κοινωνικϊν ομάδων δθμιουργείται αυτόματα ζνα πυκνό πλζγμα
διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςυναιςκθματικά εμποτιςμζνων και ςτθ ςχολικι τάξθ, που αποτελεί ειδικι κοινωνικι ομάδα, τον τόνο και το είδοσ
των ςχζςεων αυτϊν κατά μεγάλο μζροσ τον διαμορφϊνει ο εκπαιδευτικόσ. Λόγω τθσ κζςθσ του και του ρόλου του, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί
να παρζχει ςτον μακθτι αίςκθμα αςφάλειασ και αυτοεκτίμθςθσ και, ταυτόχρονα, να υποδεικνφει ζμμεςα, αλλά και να αξιϊνει άμεςα από
τουσ μακθτζσ του να ςυμπεριφζρονται με παρόμοιο τρόπο, λεκτικά και ζμπρακτα,άμεςα και ζμμεςα, προσ όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.
Λδιαίτερα αυξθμζνθσ ςθμαςίασ είναι θ διατφπωςθ εκ μζρουσ του εκπαιδευτικοφ υψθλϊν, αλλά ρεαλιςτικϊν, προςδοκιϊν ςτθν τάξθ του, οι
οποίεσ, όπωσ είναι γνωςτόν από τισ ζρευνεσ για τθν “αυτο-εκπλθροφμενθ προφθτεία”, επθρεάηουν ςθμαντικά τθν ψυχολογία (κίνθτρα,
αυτοπεποίκθςθ κτλ) και τθν κοινωνικι και μακθςιακι ςυμπεριφορά μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.
(β) Σο Παιδαγωγικό Κλίμα τθσ χολικισ Σάξθσ: Το παιδαγωγικό κλίμα ςυςχετίηεται και εξαρτάται άμεςα από το πλζγμα των διαπροςωπικϊν
ςχζςεων, κακότι αυτζσ κακορίηουν τον τρόπο με τον οποίο ο μακθτισ βιϊνει τισ ςχζςεισ του με τον εαυτόν του, με τον δάςκαλό του, με τουσ
ςυμμακθτζσ τουσ, με τα μακιματα και με τθ ςχολικι ηωι εν γζνει. Τα υποκειμενικά βιϊματα των μακθτϊν ςε αυτοφσ τουσ τομείσ ςυνιςτοφν
τον πυρινα του παιδαγωγικοφ κλίματοσ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Το κετικό παιδαγωγικό κλίμα αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο, διότι ενιςχφει τα
κίνθτρα για μάκθςθ, δθμιουργεί ςυνκικεσ που κακιςτοφν το γνωςτικό αντικείμενο ελκυςτικό, κατανοθτό και ςχετικό με τθ ηωι των
μακθτϊν. Μζςα ςε τζτοιο παρωκθτικό κλίμα οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργά ςε δραςτθριότθτεσ, αποκτοφν γνϊςεισ, μακαίνουν να
διαχειρίηονται ςε αςφαλζσ κλίμα τα ενδεχόμενα λάκθ και τθν αποτυχία τουσ, διαμορφϊνουν τθν αυτοεικόνα τουσ και τονϊνουν τθν
αυτοπεποίκθςι τουσ.
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(γ) Θ Οργάνωςθ τθσ χολικισ Σάξθσ: Για να λειτουργιςει απρόςκοπτα και αποτελεςματικά θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, πρζπει θ ςχολικι
τάξθ τόςο ωσ εκπαιδευτικόσ χϊροσ όςο και ωσ εκπαιδευτικι ομάδα να λειτουργιςει οργανωμζνα. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να υπάρχουν
ςαφείσ κανόνεσ που είναι γνωςτοί, αποδεκτοί και εφαρμόςιμοι από όλουσ. Σθμειολογικά λειτουργεί θ αιςκθτικι και ο εςωτερικόσ διάκοςμοσ
τθσ τάξθσ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε. Βζβαια, δφςκολα μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν αιςκθτικι και τον εςωτερικό εκπαιδευτικό
διάκοςμο τθσ τάξθσ ζνασ εκπαιδευτικόσ που διδάςκει ςε πολλζσ τάξεισ ι/και ςυμπλθρϊνει το ωράριό του ςε περιςςότερα από 2 ςχολεία. Θ
πρωτοβουλία ανικει, μάλλον, ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτον υπεφκυνο τάξθσ και μπορεί να τθν πιςτωκεί, εφόςον τθν ανζλαβε.
Για κάκε Κριτιριο υπάρχει ςχετικι περιγραφικι κλίμακα τεςςάρων βακμίδων ςε μορφι ροφμπρικασ, που περιλαμβάνεται ςτο ΡΔ 152/2013.
Στα Κριτιρια του Εκπαιδευτικοφ Ρεριβάλλοντοσ το ζργο του εκπαιδευτικοφ αναμζνεται να αξιολογθκεί τουλάχιςτον ωσ "επαρκζσ", επίπεδο
που διαςφαλίηει ςε ικανοποιθτικό βακμό τθν αναμενόμενθ ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ και, ταυτόχρονα, δθμιουργεί ανοικτζσ προοπτικζσ
και για τισ δφο επόμενεσ βακμίδεσ ποιότθτασ τθσ κλίμακασ ("πολφ καλό" και "εξαιρετικό"). Αν ςε κάποιο κριτιριο δεν διαςφαλιςτεί το
"επαρκζσ", ο αξιολογθτισ προτείνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με προδιαγραφζσ περιεχομζνου και διάρκειασ, ενδο-ςχολικισ κυρίωσ μορφισ.
Ευκταίο είναι να ζχει τθ δυνατότθτα ο αξιολογθτισ να ςτθρίηει τον εκπαιδευτικό ςτθν προςπάκεια ςταδιακισ ζνταξθσ των προτάςεων τθσ
επιμόρφωςθσ ςτθν κακθμερινι διδακτικι πράξθ (βλ. και Darling-Hammond, et al., 2009). Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί αργότερα με αίτθςι του να
ηθτιςει τθν επανεκτίμθςθ των Κριτθρίων του ςυγκεκριμζνου πεδίου ςε επόμενθ παρακολοφκθςθ με ςκοπό να επιτφχει το "επαρκζσ" ι και
ανϊτερθσ βακμίδασ χαρακτθριςμό.
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι τόςο τα κριτιρια του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ όςο και των επόμενων κατθγοριϊν αναφζρονται και ςε
ψυχολογικζσ ςτάςεισ και προδιακζςεισ, αξίεσ, ευαιςκθςίεσ και περιρρζουςεσ καταςτάςεισ που δεν περιγράφονται και δεν αξιολογοφνται με
ακρίβεια και ευκολία, διότι δεν είναι άμεςα παρατθριςιμεσ και μετριςιμεσ. Είναι, όμωσ, τόςο ςθμαντικζσ που πρζπει να δθλϊνονται
εμφαντικά, γεγονόσ που λειτουργεί ςθμειολογικά, και να επιχειρείται θ διαςφάλιςι τουσ. Άλλωςτε, οι ςθμαντικότερεσ επιδιϊξεισ τθσ
εκπαίδευςθσ εμπεριζχουν τζτοιεσ παραμζτρουσ και, αν θ εκπαίδευςθ ςταματιςει να τισ προβάλει ωσ ηθτοφμενα και περιοριςτεί ςτα ευκόλωσ
παρατθριςιμα και μετριςιμα, κα αυτο-υποβακμιςτεί από κεςμό μόρφωςθσ και παιδείασ ςε φορζα εξάςκθςθσ και κατάρτιςθσ. Ραραμζνει,
βεβαίωσ, το ερϊτθμα τθσ αξιολόγθςισ τουσ και ςίγουρα αυτό δεν μπορεί να γίνει με μία-δφο επιςκζψεισ. Απαιτοφνται περιςςότερα ςτοιχεία,
όπωσ αυτά που προκφπτουν από τισ ςυηθτιςεισ πριν και μετά τθν αξιολόγθςθ, τον φάκελο του εκπαιδευτικοφ, τισ πρωτοβουλίεσ και τθ
ςυμβολι του ςτον προςανατολιςμό τθσ ςχολικισ μονάδασ προσ αυτζσ τισ κατευκφνςεισ. Κυρίωσ, απαιτείται ζμπειροσ και επιμορφωμζνοσ
αξιολογθτισ με υψθλοφ επιπζδου επαγγελματικι ειδθμοςφνθ (professional expertise) και επαγγελματικι διάκριςθ (professional
descretion), που του διαςφαλίηουν αντίςτοιχα τθν αρμοδιότθτα και τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνεται λεπτζσ διαφορζσ ςε πολφπλοκεσ
καταςτάςεισ και να αποφαίνεται ορκά, ανάλογα με τισ καταςτάςεισ.
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1. Διαπροςωπικζσ χζςεισ και Προςδοκίεσ - Περιγραφι και Δείκτεσ
Βακμίδα
ποιοτικισ
κλίμακασ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΔ
(ροφμπρικα)

(0-30) Ελλιπισ

(31-60) Επαρκισ

(61-80) Ρολφ Καλόσ

(81-100) Εξαιρετικόσ

Ελλιπισ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ μεταξφ αυτοφ
και των μακθτϊν
διαπιςτϊνεται
απουςία ςχζςεων, δεν
υπάρχει πνεφμα και
ςυμπεριφορά
ςυνεκτικισ τάξθσ, δεν
διατυπϊνονται, οφτε καν
ζμμεςα,
προςδοκίεσ για τθ
μάκθςθ, τισ
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ
και τθ ςυμπεριφορά των
μακθτϊν.

Επαρκισ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ χρονιάσ
αναπτφςςει ςχζςεισ
ςεβαςμοφ μεταξφ αυτοφ και
των μακθτϊν, αμοιβαίασ
αποδοχισ και
αλλθλοβοικειασ
μεταξφ των μακθτϊν που
προςδίδουν ςυνεκτικότθτα
ςτθ ςχολικι τάξθ, δθλϊνει με
ςαφινεια τι ελπίηει και
αναμζνει από τουσ μακθτζσ
και ανατροφοδοτεί τισ
κετικζσ μορφζσ
διαπροςωπικϊν ςχζςεων.

Ρολφ καλόσ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ(παρατηροφνται τα παρακάτω
ή ιςοδφναμά τουσ)::
i) δθμιουργεί, με λόγια και
πράξεισ, ςυνκικεσ αποδοχισ,
ςτιριξθσ και ενκάρρυνςθσ για
όλουσ ανεξαιρζτωσ
τουσ μακθτζσ, ιδίωσ για τουσ
προερχόμενουσ από ευάλωτεσ
κοινωνικζσ ομάδεσ και τουσ
ζχοντεσ μειωμζνθ
αυτοεκτίμθςθ.
ii) εκφράηει με λόγια και με
πράξεισ υψθλζσ, αλλά
ρεαλιςτικζσ, προςδοκίεσ για τθ
μάκθςθ, τισ διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ και τθ ςυμπεριφορά
των μακθτϊν.
iv) αξιοποιεί ςτθν πορεία τθσ
ςχολικισ χρονιάσ όποιον

Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον
των προχποκζςεων
τθσ προθγοφμενθσ
υποπερίπτωςθσ, ζχει
αναπτφξει
ςτάςεισ και ικανότθτεσ
ςυλλογικότθτασ,
ςυντονιςμοφ
και κετικισ διαχείριςθσ
διαπροςωπικϊν διαφωνιϊν
και
ςυγκροφςεων.
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ΔΕΙΚΣΕ:
Αξιολογθτισ
παρατθρεί ποιοι
από αυτοφσ
ιςχφουν, ςε ποιο
βακμό και με
ποια ςυχνότθτα
και ανάλογα
βακμολογεί.

άλλον τρόπο κρίνει
παιδαγωγικά κατάλλθλο, με
βάςθ
τθν θλικία και τισ ανάγκεσ των
μακθτϊν τθσ τάξθσ του
και τα διαφοροποιθμζνα
κοινωνικοπολιτιςμικά
δεδομζνα
τθσ ςχολικισ μονάδασ, για τθ
δθμιουργία κετικϊν δια−
προςωπικϊν ςχζςεων και τθ
διατφπωςθ παιδαγωγικϊν
προςδοκιϊν.
Δ1.1 απουςία δαςκαλο- Δ2.1 ανάπτυξθ κετικϊν
Δ3.1 ςυνκικεσ αποδοχισ και
μακθτικϊν ςχζςεων
δαςκαλο-μακθτικϊν ςχζςεων ενκάρρυνςθσ όλων των
Δ1.2 απουςία
ςε πλαίςιο αποδοχισ και
μακθτϊν με ειδικι μζριμνα για
προςοχισ ςε λόγο ι
ενκάρρυνςθσ από
ΕΚΟ, μειωμζνθσ αυτοεκτίμθςθσ
κζςεισ μακθτϊν
εκπαιδευτικό
Δ3.2 υψθλζσ αλλά ρεαλιςτικζσ
Δ1.3 απουςία
Δ2.2 αλλθλοβοικεια και
προςδοκίεσ μάκθςθσ με
πνεφματοσ ςυνεκτικισ
αμοιβαία αποδοχι μακθτϊν ανάλογθ ςτιριξθ
τάξθσ
Δ2.3 πνεφμα
Δ3.3 υψθλζσ αλλά ρεαλιςτικζσ
Δ1.4 απουςία
ςυνεκτικότθτασ ςτθ ςχολικι
προςδοκίεσ ςυμπεριφοράσ με
διατφπωςθσ προςδοκιϊν τάξθ
ανάλογθ ςτιριξθ
και ενκάρρυνςθσ και
Δ2.4 κετικι
Δ3.4 αξιοποίθςθ κοινωνικοανατροφοδότθςθσ
ανατροφοδότθςθ
πολιτιςμικϊν δεδομζνων τάξθσ
κοινωνικισ
αναμενόμενων διαμακθτικϊν για διαμόρφωςθ ςχζςεων και
ςυμπεριφοράσ
και δαςκαλομακθτικϊν
κακοριςμό προςδοκιϊν
ςχζςεων και μορφϊν
ςυμπεριφοράσ.

Επιπλζον και κατά
περίπτωςθ(παρατηροφνται τα
παρακάτω ή ιςοδφναμά τουσ)

Δ4.1 ανάπτυξθ
ικανοτιτων/ςτάςεων
ςυλλογικισ δράςθσ,
αλλθλοβοικειασ και
διαχείριςθσ προςωπικϊν
διαφωνιϊν και
ςυγκροφςεων
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1. Διαπροςωπικζσ χζςεισ και Προςδοκίεσ - Ενδεικτικά Παραδείγματα
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ο πρϊτοσ από τουσ δείκτεσ με ενδεικτικά παραδείγματα ςυμπεριφοράσ ςτθν εξζλιξι τουσ από βακμίδα/επίπεδο ςε
βακμίδα/επίπεδο. Σασ ηθτείται να εφαρμόςετε το ίδιο με τον επόμενο δείκτθ.

ΔΕΙΚΣΕ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Δ1.1 Ελλιπισ
“Απουςία δαςκαλο- μακθτικϊν ςχζςεων”

Εκπαιδευτικόσ μπαίνει ςτθν τάξθ και οι μακθτζσ αδιαφοροφν. Κάνει παρατθριςεισ. Οι
μακθτζσ ςυνεχίηουν να αδιαφοροφν. Ξεκινάει το μάκθμα με τθν προςςοχι και τθ
ςυμμετοχι λίγων μακθτϊν. Δεν επιχειρεί να κινθτοποιιςει και τουσ υπόλοιπουσ.

Δ2.1 Επαρκισ
“Ανάπτυξθ κετικϊν δαςκαλο-μακθτικϊν
ςχζςεων ςε πλαίςιο αποδοχισ και
ενκάρρυνςθσ από εκπαιδευτικό”

Εκπαιδευτικόσ απευκφνει τον λόγο ςτουσ μακθτζσ και ακοφει με προςοχι τισ απόψεισ
τουσ. Επιχειρεί να κινθτοποιιςει τουλάχιςτον κάποιουσ. Αλαηξνθνδνηεί κε ζεηηθό ηξόπν θαη
ζπκβάιιεη ζηε ζπλεθηηθόηεηα ηεο ηάμεο κε αλαθνξέο θαη ζρόιηα ηνπ ηύπνπ: “Η ηάμε ζαο παξνπζηάδεη
... “ , “Αληαιιάμηε σο ηάμε θάπνηεο ζθέςεηο” θαη “Οη νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο ηελ εξγαζία ηνπο” , “Θα ην απνθαζίζνπκε από θνηλνύ σο ηάμε”.

Δ3.1 Πολφ Καλόσ
Εκπαιδευτικόσ μεταφζρει τεκμθριωμζνα ςτουσ μακθτζσ τισ υψθλζσ του προςδοκίεσ, π.χ.
“Συνκικεσ αποδοχισ και ενκάρρυνςθσ όλων
παρουςιάηει τισ εργαςίεσ τουσ και βρίςκει να πει ζναν καλό λόγο για κάκε μακθτι που
των μακθτϊν (ΕΚΟ, μειωμζνθσ αυτο-εκτίμθςθσ)” ςυμμετείχε και κατζβαλε προςπάκεια· Μιλάει με λόγια ενκαρρυντικά προσ τουσ μακθτζσ
και ιδιαίτερα προσ τουσ μακθτζσ με μειωμζνθ αυτο-εκτίμθςθ, τουσ οποίουσ επαινεί
τεκμθριωμζνα.
Δ4.1 Εξαιρετικόσ
“Ανάπτυξθ ικανοτιτων/ςτάςεων ςυλλογικισ
δράςθσ, αλλθλοβοικειασ και διαχείριςθσ
προςωπικϊν διαφωνιϊν και ςυγκροφςεων “

Επιπλζον, και κατά περίπτωςθ ςυμβουλεφεται ειδικοφσ για να διαχειριςτεί με τθ μζγιςτθ
επιτυχία προγράμματα ι ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ ελζγχου των ςυγκροφςεων και
ενδυνάμωςθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτθ ςχολικι τάξθ.
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2. Παιδαγωγικό Κλίμα χολικισ Σάξθσ
Βακμίδα ποιοτικισ (0-30) Ελλιπισ
κλίμακασ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΔ
(ροφμπρικα)

Ελλιπισ, εφόςον, ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ μεταξφ αυτοφ
και των μακθτϊν,
υπάρχει ουδζτερο
ζωσ και ψυχρό κλίμα και
αρκετοί μακθτζσ
βιϊνουν με αρνθτικό
τρόπο και ζχουν
αρνθτικζσ ςτάςεισ προσ
τθ ςχολικι ηωι τθσ τάξθσ
με αποτζλεςμα να
παραμζνουν
αδιάφοροι και
αποςταςιοποιθμζνοι.

(31-60) Επαρκισ

(61-80) Ρολφ Καλόσ

(81-100) Εξαιρετικόσ

Επαρκισ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ:
i) καλλιεργεί ςτουσ
μακθτζσ ςυνκικεσ
ανάπτυξθσ κετικϊν
ςτάςεων προσ τον
εκπαιδευτικό, τουσ
ςυμμακθτζσ, τα
διδαςκόμενα μακιματα
και προσ τον ίδιο τον
εαυτό τουσ και ενκαρρφνει
με κετικζσ
ανατροφοδοτιςεισ τθν
αναμενόμενθ
ςυμπεριφορά, τθ
διατφπωςθ απόψεων και
τθν ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων.
ii) δθμιουργεί ςτθν τάξθ,
με ρθτζσ δθλϊςεισ και
ςυμβολικά μζςα, κλίμα

Ρολφ καλόσ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ(παρατηροφνται τα
παρακάτω ή ιςοδφναμά τουσ)::
i) δθμιουργεί ςτθν τάξθ, με
«ρθτζσ δθλϊςεισ» και
ςυμβολικά μζςα, κλίμα
αναηιτθςθσ και
δθμιουργικότθτασ
και, παράλλθλα,
ενκαρρφνει, κατά
περίπτωςθ θλικίασ και
μακιματοσ, τθ διατφπωςθ
τεκμθριωμζνων προτάςεων,
αντιπροτάςεων,
εναλλακτικϊν λφςεων και
ςυλλογικϊν
αποφάςεων και καλλιεργεί
κλίμα υπεφκυνθσ και
ςυνεποφσ ςυμπεριφοράσ και
αποδοχισ του κοινωνικά,
πολιτιςτικά, εκνικά και

Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των
προχποκζςεων
τθσ προθγοφμενθσ
υποπερίπτωςθσ,(παρατηροφνται τα
παρακάτω ή ιςοδφναμά τουσ)

-εμπεδϊνει δθμοκρατικό τρόπο
επικοινωνίασ και επίλυςθσ
κεμάτων,
καλλιεργεί, κατά περίπτωςθ
θλικίασ και μακιματοσ,
ςτάςεισ και ικανότθτεσ
τεκμθριωμζνθσ διαλεκτικισ
αντιπαράκεςθσ επί κζςεων,
κρίςεων και προτάςεων
και ςφνκεςθσ αντικζτων,
ενκαρρφνει τθν φπαρξθ και
ενίςχυςθ κλίματοσ
ςυλλογικότθτασ και
πρωτοβουλίασ,
τθν ανάλθψθ ομαδικϊν
πρωτοβουλιϊν για τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων κακϊσ
και δράςεων για τθν επίλυςθ
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ενδιαφζροντοσ για τθ
μάκθςθ και εκτίμθςθσ για
τθ γνϊςθ, και
iii) φροντίηει να
ευαιςκθτοποιεί τουσ
μακθτζσ ςε κζματα
αποφυγισ διακρίςεων.

κρθςκευτικά διαφορετικοφ
«άλλου»,
ii) εμπεδϊνει δθμοκρατικό
τρόπο επικοινωνίασ και
επίλυςθσ κεμάτων,
αποφεφγει τον διδακτιςμό
ςε κζματα αξιακά, ενϊ
παράλλθλα υιοκετεί
δθμοκρατικό τρόπο
επικοινωνίασ, με ςτόχο να
ενκαρρφνει τθν ελεφκερθ
ζκφραςθ και τεκμθρίωςθ
προςωπικϊν κζςεων με
βάςθ
λογικά, αξιακά επιχειριματα
και παράκεςθ δεδομζνων.
iii) αξιοποιεί ςτθν πορεία τθσ
ςχολικισ χρονιάσ όποιον
άλλον τρόπο κρίνει
παιδαγωγικά κατάλλθλο, με
βάςθ τθν θλικία και τισ
ανάγκεσ των μακθτϊν τθσ
τάξθσ του, τα
διαφοροποιθμζνα
κοινωνικοπολιτιςμικά
δεδομζνα τθσ ςχολικισ
μονάδασ, για τθ δθμιουργία
κετικοφ παιδαγωγικοφ
κλίματοσ.

προβλθμάτων και τθ μελζτθ
κεμάτων και, παράλλθλα,
ςυμμετζχει ςε προγράμματα
κοινωνικο–ςυναιςκθματικοφ
προςανατολιςμοφ, όπωσ για
παράδειγμα προγράμματα
ευαιςκθτοποίθςθσ κατά τθσ
ςχολικισ βίασ ι διευκόλυνςθσ
τθσ μετάβαςθσ μακθτϊν από τθ
μία ςχολικι βακμίδα ςτθν άλλθ.
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ΔΕΙΚΣΕ:
Αξιολογθτισ
παρατθρεί ποιοι
από αυτοφσ
ιςχφουν, ςε ποιο
βακμό ςυχνότθτασ
και
αποτελεςματικότθ
τασ και ανάλογα
βακμολογεί.

ΠΚ1.1 ουδζτερο ζωσ
αρνθτικό ψυχολογικό
κλίμα μεταξφ
εκπαιδευτικοφ και
μακθτϊνΠΚ1.2 ουδζτερο ζωσ
αρνθτικό ψυχολογικό
κλίμα μεταξφ μακθτϊν
ΠΚ1.3 αποςταςιοποίθςθ
και αδιαφορία μακθτϊν
για μάκθμα
ΠΚ1.4 αρνθτικι ςτάςθ
μακθτϊν προσ ςχολικι
ηωι

ΠΚ2.1 κετικι ςτάςθ
μακθτϊν προσ
εκπαιδευτικό, ςυμμακθτζσ
τουσ, εαυτό τουσ και
μάκθμα
ΠΚ2.2 κετικι
ανατροφοδότθςθ
εκπαιδευτικοφ ςτθ
μακθτικι ςυμπεριφορά
και ζκφραςθ απόψεων
ΠΚ2.3 δθλϊςεισ και
ςφμβολα προσ κετικι
ςτάςθ για μάκθςθ και
γνϊςθ
ΠΚ2.4 ευαιςκθτοποίθςθ
εναντίον διακρίςεων και
αποκλειςμϊν

ΠΚ3.1 λεκτικι και ςυμβολικι
ενίςχυςθ πνεφματοσ
αναηιτθςθσ και
δθμιουργικότθτασ
ΠΚ3.2 ενκάρρυνςθ
διατφπωςθσ
τεκμθριωμζνων (αντι-)
προτάςεων, εναλλακτικϊν
λφςεων και ςυλλογικϊν
αποφάςεων
ΠΚ3.3 κοινωνικι αποδοχι
κοινωνικοφ "άλλου"
ΠΚ3.4 κυριαρχία
δθμοκρατικοφ ςτυλ
επικοινωνίασ, επίλυςθσ
προβλθμάτων και
ελεφκερθσ ζκφραςθσ και
τεκμθρίωςθσ απόψεων
βάςει θλικίασ και
κοινωνικϊν δεδομζνων
τάξθσ

Επιπλζον (παρατηροφνται τα
παρακάτω ή ιςοδφναμά τουσ)

ΠΚ 4.1 εςτίαςθ ςτθν ανάπτυξθ
ικανοτιτων/ςτάςεων
διαλεκτικισ αντιπαράκεςθσ και
ςφνκεςθσ κζςεων/ προτάςεων
με ανάλογα επιχειριματα
ΠΚ4.2 ενίςχυςθ κλίματοσ
ςυλλογικότθτασ και
πρωτοβουλιϊν για οργάνωςθ
εκδθλϊςεων και ανάλθψθ
δράςεων για επίλυςθ
προβλθμάτων
ΠΚ4.3 ςυμμετοχι ςε
προγράμματα κοινωνικοςυναιςκθματικοφ
προςανατολιςμοφ.
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2. Παιδαγωγικό Κλίμα χολικισ Σάξθσ - Ενδεικτικά Παραδείγματα
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ο πρϊτοσ από τουσ δείκτεσ με ενδεικτικά παραδείγματα ςυμπεριφοράσ ςτθν εξζλιξι τουσ από βακμίδα/επίπεδο ςε
βακμίδα/επίπεδο και μζχρι τισ δφο πρϊτεσ βακμίδεσ. Σασ ηθτείται να ςυμπλθρϊςετε με ενδεικτικά παραδείγματα ςυμπεριφοράσ τισ δφο
επόμενεσ βακμίδεσ “πολφ καλόσ” και “εξαιρετικόσ”.
ΔΕΙΚΣΕ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΚ1.1 Ελλιπισ
“Ουδζτερο ζωσ αρνθτικό ψυχολογικό κλίμα
μεταξφ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν”

Εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ απλϊσ διεκπεραιϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Εκπαιδευτικόσ δεν δθμιουργεί το κατάλλθλο κλίμα και υπόβακρο που κα κινθτοποιιςει
τουσ μακθτζσ να μετζχουν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Οι μακθτζσ δείχνουν επιφυλακτικοί,
αποςταςιοποιθμζνοι, διςτακτικοί και κάπωσ “μαγκωμζνοι”.

ΠΚ2.1 Επαρκισ
“Θετικι ςτάςθ μακθτϊν προσ εκπαιδευτικό,
ςυμμακθτζσ τουσ, εαυτό τουσ και μάκθμα”

Εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ ζχουν αναπτφξει δικό τουσ κϊδικα επικοινωνίασ. Οι μακθτζσ
είναι χαλαροί και ςε κλίμα ςεβαςμοφ και φιλικό μπορεί να κάνουν ςχόλια επϋ αυτοφ του
κϊδικα με κετικό τρόπο, π.χ. “Εμείσ *οι μακθτζσ+ ξζρουμε πολφ καλά τι εννοείτε όταν λζτε
‘ςε δυο λεπτά’, κυρία”.

ΠΚ3.1 Πολφ Καλόσ
“Λεκτικι και ςυμβολικι ενίςχυςθ πνεφματοσ
αναηιτθςθσ και δθμιουργικότθτασ”
ΠΚ4.1 Εξαιρετικόσ
“Εςτίαςθ ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων/ςτάςεων
διαλεκτικισ αντιπαράκεςθσ και ςφνκεςθσ
κζςεων/ προτάςεων με ανάλογα επιχειριματα”
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3. Οπγάνωση χολικήρ Σάξηρ
Βακμίδα ποιοτικισ
κλίμακασ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΔ
(ροφμπρικα)

(0-30) Ελλιπισ

(31-60) Επαρκισ

(61-80) Ρολφ Καλόσ

(81-100) Εξαιρετικόσ

Ελλιπισ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ παραμελεί τον
χϊρο και τθν
παιδαγωγικι
λειτουργικότθτα τθσ
τάξθσ, δεν φροντίηει για
τθ κζςπιςθ κανόνων, δεν
μεριμνά για τθ
διαχείριςθ
προβλθμάτων
ςυμπεριφοράσ και,
κυρίωσ δεν
αντιμετωπίηει
ανάρμοςτεσ μορφζσ
ςυμπεριφοράσ των
μακθτϊν με
παιδαγωγικό τρόπο.

Επαρκισ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ διαμορφϊνει,
ανάλογα με τθν θλικία
των μακθτϊν, κατάλλθλα
τον χϊρο, ϊςτε να είναι
αςφαλισ και παιδαγωγικά
λειτουργικόσ (π.χ. γωνιζσ
ενδιαφζροντοσ, πίνακασ
ανάρτθςθσ μακθτικϊν
εργαςιϊν), και
παράλλθλα, αξιοποιεί
λειτουργικά τον διδακτικό
χρόνο χωρίσ απϊλειεσ και
ορίηει ο ίδιοσ, ι με τθ
ςυνδρομι των μακθτϊν,
τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ,
τθν τιρθςθ των οποίων
απαιτεί, χωρίσ
παρεκκλίςεισ και
αντιφάςεισ, από όλουσ
τουσ μακθτζσ.

Ρολφ καλόσ, εφόςον ςτθν
πορεία τθσ ςχολικισ
χρονιάσ(παρατηροφνται τα
παρακάτω ή ιςοδφναμά τουσ):
i) εμπλζκει τθν πλειονότθτα
των μακθτϊν ςε μακθςιακι
αξιοποίθςθ του διδακτικοφ
χρόνου,
ii) δθμιουργεί όρουσ κζςπιςθσ
και τιρθςθσ των κανόνων
ςυμπεριφοράσ,
ενεργοποιϊντασ και
εμπλζκοντασ, ατομικά ι ςε
ςυνεργαςία με άλλον
εκπαιδευτικό, τουσ μακθτζσ
ςτθ διαμόρφωςθ κανόνων
ςυμπεριφοράσ ςτθν τάξθ, που
αναδεικνφουν τα κακικοντα
και τα δικαιϊματα μακθτϊν
και εκπαιδευτικϊν,
iii) παρακολουκεί με
διακριτικότθτα τθν τιρθςθ
των κεςπιςμζνων κανόνων και
παρεμβαίνει μεκοδευμζνα και

Εξαιρετικόσ, εφόςον,
πλζον των προχποκζςεων
τθσ προθγοφμενθσ
υποπερίπτωςθσ
(παρατηροφνται τα παρακάτω ή
ιςοδφναμά τουσ)

i) φροντίηει για τθν ομαλι
ζνταξθ ςτισ μακθτικζσ
ομάδεσ και ςτθ ςχολικι
ηωι όλων ανεξαιρζτωσ
των μακθτϊν, αςχζτωσ
κοινωνικο–πολιτιςμικισ
προζλευςθσ, μεριμνϊντασ
ιδιαίτερα για όςουσ
αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ
ζνταξθσ,
ii) μελετά βακφτερα τα
αίτια και τισ ςυνκικεσ
δφςκολων περιπτϊςεων
μακθτικισ ςυμπεριφοράσ
("βιογραφία" μακθτικοφ
παραπτϊματοσ),
iii) εξετάηει ποιεσ από τισ
αντιδράςεισ των μακθτϊν
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κλιμακωτά ςτισ παρεκκλίςεισ,
φροντίηοντασ να μθν ςτζλνει
αντιφατικά μθνφματα,
iv) ανατροφοδοτεί κετικζσ
μορφζσ ςυμπεριφοράσ και
ενκαρρφνει τθν αυτορρφκμιςθ
τθσ μακθςιακισ και
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ των
μακθτϊν,
v) εμπλζκει ενεργά τθν τάξθ
ςτθν παρακολοφκθςθ των
ςυςτθματικϊν παραβάςεων
των κανόνων αλλά και ςτθ
κζςπιςθ ςυνεπειϊν, ανάλογων
με τθν θλικία και τθ φφςθ του
παραπτϊματοσ, όπου τοφτο
είναι εφικτό.
vi) αξιοποιεί όποιον άλλον
τρόπο κρίνει παιδαγωγικά
κατάλλθλο, με βάςθ τθν θλικία
και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν
τθσ τάξθσ του, τα
διαφοροποιθμζνα
κοινωνικοπολιτιςμικά
δεδομζνα τθσ ςχολικισ
μονάδασ, για τθν οργάνωςθ
τθσ ςχολικισ τάξθσ του με
παιδαγωγικό τρόπο.

αποβλζπουν ςτθν
προςζλκυςθ προςοχισ,
αναγνϊριςθσ, αποδοχισ
και δεν δρα εν κερμϊ,
αλλά επεξεργάηεται πλάνο
για τθν αντιμετϊπιςι
τουσ, ςτο οποίο κζτει όρια
και ορίηει ςυνζπειεσ,
v) εμπλζκει και άλλουσ
ςυναδζλφουσ ςτθ
διαμόρφωςθ του πλάνου
για κοινι ςτάςθ και, όπου
κρίνεται ςκόπιμο και
εφικτό, και τουσ μακθτζσ
με προβλθματικι
ςυμπεριφορά.
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ΔΕΙΚΣΕ:
Αξιολογθτισ
παρατθρεί ποιοι από
αυτοφσ ιςχφουν, ςε
ποιο βακμό
ςυχνότθτασ και
αποτελεςματικότθτασ
και ανάλογα
βακμολογεί

ΟΣ1.1 απουςία
επιμζλειασ χϊρου τάξθσ
ευκφνθσ και
παιδαγωγικισ
λειτουργικότθτασ
ΟΣ1.2 απουςία κανόνων
ςυμπεριφοράσ
ΟΣ1.3 απουςία
προςπάκειασ
διαχείριςθσ
προβλθμάτων
ΟΣ1.4 αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων με μθ
παιδαγωγικοφσ ι/και
αναποτελεςματικοφσ
τρόπουσ

ΟΣ2.1 αςφαλισ και
λειτουργικι διαμόρφωςθ
χϊρου τάξθσ ευκφνθσ
ΟΣ2.2 διαμόρφωςθ
κανόνων ςυμπεριφοράσ
τάξθσ
ΟΣ2.3 λειτουργικι
αξιοποίθςθ διδακτικοφ
χρόνου
ΟΤ2.4 ςυνεπισ και
αποτελεςματικι επίβλεψθ
τιρθςθσ κανόνων

ΟΣ3.1 αξιοποίθςθ διδακτικοφ
χρόνου από πλειονότθτα
μακθτϊν
ΟΣ3.2 ςυνδιαμόρφωςθ
κανόνων ςυμπεριφοράσ
ευρφτερθσ εφαρμογισ ςε
ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ
ΟΣ3.3 παρακολοφκθςθ
τιρθςθσ κανόνων και
κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ
ΟΣ3.4 εμπλοκι τάξθσ ςτθν
τιρθςθ κανόνων και κζςπιςθ
ςυνεπειϊν, ανάλογα με
θλικιακά και κοινωνικά
δεδομζνα τάξθσ

Επιπλζον(παρατηροφνται τα
παρακάτω ή ιςοδφναμά τουσ):

ΟΣ4.1 μελζτθ βιογραφίασ
μακθτικϊν
"παραπτωμάτων"
ΟΣ4.2 ζνταξθ ςτισ
μακθτικζσ ομάδεσ όλων
των μακθτϊν αςχζτωσ
προζλευςθσ και λοιπϊν
χαρακτθριςτικϊν
ΟΣ4.3 εμπλοκι
ςυναδζλφων και μακθτϊν
ςτθ διαμόρφωςθ κοινοφ
πλάνου.
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3. Οργάνωςθ χολικισ Σάξθσ - Ενδεικτικά Παραδείγματα
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ο δεφτεροσ από τουσ δείκτεσ με ενδεικτικά παραδείγματα ςυμπεριφοράσ ςτθν εξζλιξι τουσ από βακμίδα/επίπεδο
ςε βακμίδα/επίπεδο και μζχρι τισ δφο πρϊτεσ βακμίδεσ. Σασ ηθτείται να ςυμπλθρϊςετε με ενδεικτικά παραδείγματα ςυμπεριφοράσ τισ δφο
επόμενεσ βακμίδεσ “πολφ καλόσ” και “εξαιρετικόσ”.

ΔΕΙΚΣΕ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ

ΟΣ1.2 Ελλιπισ
“Απουςία κανόνων ςυμπεριφοράσ”

Δεν γίνεται καμιά αναφορά ςε κάποιου είδουσ κανόνεσ ι ςυμφωνίεσ για οργάνωςθ των
διδακτικο-μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων μεταξφ του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν που να
δείχνει ότι υπάρχει κάποιου είδουσ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ.

ΟΣ2.2 Επαρκισ
“Διαμόρφωςθ κανόνων ςυμπεριφοράσ
τάξθσ”

Κατά τθ διαδικαςίασ μάκθςθσ εκπαιδευτικόσ αναφζρει “Ρριν προχωριςουμε ςτθν εργαςία
μασ, πρζπει να αποφαςίςουμε πϊσ κα δουλζψουμε. Ροιοσ κα κάνει τι”. Εναλλακτικά, μπορεί οι
ίδιοι οι μακθτζσ με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ να δείχνουν πωσ ζχουν ενςωματϊςει ςτο
ρεπερτόριό τουσ κάποιουσ κανόνεσ, ι να φαίνεται ότι υπάρχει οργάνωςθ εργαςίασ τθν οποία
κατανοοφν όλοι.

ΟΣ3.2 Πολφ Καλόσ “Συνδιαμόρφωςθ
κανόνων ςυμπεριφοράσ ευρφτερθσ
εφαρμογισ ςε ςυνεργαςία με
ςυναδζλφουσ”
ΟΣ4.2 Εξαιρετικόσ
“ Ζνταξθ ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ όλων των
μακθτϊν αςχζτωσ προζλευςθσ και λοιπϊν
χαρακτθριςτικϊν
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ι : ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Ταυτοποιιςτε τισ παρακάτω περιγραφζσ. Σε ποιο κριτιριο ανικουν;

Ρεριγραφι

Κριτιριο

Δθμιουργεί ςτθν τάξθ, με ρθτζσ δθλϊςεισ και ςυμβολικά μζςα, κλίμα ενδιαφζροντοσ για τθ μάκθςθ και εκτίμθςθσ για τθ γνϊςθ
και φροντίηει να ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ ςε κζματα αποφυγισ διακρίςεων.

ΡΚ

Αξιοποιεί λειτουργικά τον διδακτικό χρόνο χωρίσ απϊλειεσ και ορίηει ο ίδιοσ, ι με τθ ςυνδρομι των μακθτϊν, τουσ κανόνεσ τθσ
τάξθσ, τθν τιρθςθ των οποίων απαιτεί, χωρίσ παρεκκλίςεισ και αντιφάςεισ, από όλουσ τουσ μακθτζσ.

ΟΤ

Εμπεδϊνει δθμοκρατικό τρόπο επικοινωνίασ και επίλυςθσ κεμάτων, καλλιεργεί, κατά περίπτωςθ θλικίασ και μακιματοσ, ςτάςεισ
και ικανότθτεσ τεκμθριωμζνθσ διαλεκτικισ αντιπαράκεςθσ επί κζςεων, κρίςεων και προτάςεων και ςφνκεςθσ αντικζτων,
ενκαρρφνει τθν φπαρξθ και ενίςχυςθ κλίματοσ ςυλλογικότθτασ και πρωτοβουλίασ, τθν ανάλθψθ ομαδικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων κακϊσ και δράςεων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθ μελζτθ κεμάτων .

ΡΚ

Εκφράηει με λόγια και με πράξεισ υψθλζσ, αλλά ρεαλιςτικζσ, προςδοκίεσ για τθ μάκθςθ, τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και τθ
ςυμπεριφορά των μακθτϊν.

ΔΣ

Δθμιουργεί, με λόγια και πράξεισ, ςυνκικεσ αποδοχισ, ςτιριξθσ και ενκάρρυνςθσ για όλουσ ανεξαιρζτωσ
τουσ μακθτζσ, ιδίωσ για τουσ προερχόμενουσ από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τουσ ζχοντεσ μειωμζνθ αυτοεκτίμθςθ.

ΔΣ
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2. Θ διδαςκαλία είναι εξαιρετικά ςφνκετθ διαδικαςία ηωντανισ και απρόβλεπτθσ διάδραςθσ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ και μεταξφ
μακθτϊν. Διαβάςτε τισ παρακάτω Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ και ςυηθτιςτε με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ για τον τρόπο που κα ανατροφοδοτοφςατε
τισ περιπτϊςεισ αυτζσ.
ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 1 – ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Νθπιαγωγόσ ζχει ςυγκεντρϊςει τουσ μακθτζσ ςτον κφκλο για να τουσ διαβάςει παραμφκι. Αρχίηει θ ανάγνωςθ τθσ ιςτορίασ και οι μακθτζσ
παρακολουκοφν, αφοφ κάνουν κάποια ςχόλια για τθν ιςτορία χωρίσ να τουσ δϊςει τον λόγο θ νθπιαγωγόσ. Με πνεφμα αποδοκιμαςίασ θ
νθπιαγωγόσ τουσ παρατθρεί «Μθν πετάγεςτε και μθ μιλάτε όλοι μαηί. Δεν το είπαμε αυτό;». Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ κάποια παιδιά
αρχίηουν να κλωτςοφν το ζνα τϋ άλλο. Ακολουκεί παρατιρθςθ. Οι μακθτζσ δεν ςταματοφν, αλλά ςθκϊνονται απότομα και αρχίηουν να
κυνθγιοφνται ςτον χϊρο. Θ νθπιαγωγόσ χάνει τθν υπομονι τθσ. Τουσ ακολουκεί φωνάηοντασ. Τα υπόλοιπα νιπια χαλαρϊνουν και αρχίηουν
να φυλλοροοφν από τον κφκλο. Θ νθπιαγωγόσ επανζρχεται με τουσ μακθτζσ ςτον κφκλο. Τουσ χωρίηει και προςπακεί να επαναφζρει τουσ
μακθτζσ ςτο πλαίςιο τθσ ακρόαςθσ παραμυκιοφ. Τότε αρχίηει ςυηιτθςθ και νζοσ διαπλθκτιςμόσ μεταξφ των μακθτϊν που είχαν προκαλζςει
τθν αρχικι ζνταςθ και κάποιων άλλων. Απελπιςμζνθ θ νθπιαγωγόσ ςτρζφεται προσ τον παρατθρθτι τθσ διδαςκαλίασ και αναφωνεί « Δείτε τι
τραβάω». Συνεχίηει τθν προςπάκεια μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ϊρασ. Το άγχοσ τθσ είναι ζκδθλο.
ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 2 – ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Στθν Γϋ Δθμοτικοφ ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν, εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ. Στθ ςυνζχεια μοιράηει
ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ φφλλα εργαςίασ με προβλιματα δφο πράξεων και ηθτεί από τουσ εκπροςϊπουσ των ομάδων να ανακοινϊςουν
απορίεσ. Με εξαίρεςθ μια ομάδα, όπου οι μακθτζσ δεν μποροφν να ςυντονιςτοφν, οι υπόλοιποι ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ανακοινϊνουν
τισ απορίεσ τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ ανοίγει τθ ςυηιτθςθ και παρακινεί όλουσ τουσ μακθτζσ με κετικά ςχόλια να μετζχουν: «Ελάτε, μπορείτε
να βοθκιςετε τουσ ςυμμακθτζσ ςασ να λφςουν τισ απορίεσ τουσ. Τόχετε ξανακάνει». Οι μακθτζσ μετζχουν με ενκουςιαςμό.
ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 3 – ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Στθν Εϋ Δθμοτικοφ ςτο μάκθμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ο εκπαιδευτικόσ κάνει πείραμα επίδειξθσ και ζχει ςθκϊςει μακθτζσ να κάνουν
παρατθριςεισ και να διατυπϊςουν υποκζςεισ. Ηθτεί τθ ςυμμετοχι και των υπολοίπων μακθτϊν τθσ τάξθσ. Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ
ζχει καλι επικοινωνία με τουσ μακθτζσ. Κάνει ςυχνά παρατθριςεισ ςτουσ αδιάφορουσ και τουσ καλεί να ςυνειςφζρουν ςτο μάκθμα. Εξθγεί
απορίεσ των μακθτϊν και δίνει κάποιεσ οδθγίεσ. Υπάρχει θρεμία και ςτρωτζσ διαδικαςίεσ.
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ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 4 – ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Στθ Βϋ Γυμναςίου κακθγιτρια εξθγεί τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ και ηθτεί από τουσ μακθτζσ να γυρίςουν τισ καρζκλεσ τουσ και να κάτςουν
ςε ομάδεσ. Οι μακθτζσ δυςαναςχετοφν επειδι δεν το ζχουν ξανακάνει. Θ κακθγιτρια αποδζχεται τισ αντιδράςεισ τουσ με θρεμία και
επανζρχεται ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ ςυμπλθρϊνοντασ οδθγίεσ για τον τρόπο εργαςίασ. Αξιοποιεί μια μακθτικι μικρο-ομάδα ωσ
δείγμα για το προτεινόμενο ςχιμα και επαναλαμβάνει τθν εντολι. Τότε οι μακθτζσ ακολουκοφν τισ οδθγίεσ και με ζκδθλο ενδιαφζρον
μετζχουν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Το μάκθμα ςυνεχίηεται ςε ευχάριςτο κλίμα, αλλά ο χρόνοσ χάνεται και ο μακθςιακόσ ςτόχοσ δεν
επιτυγχάνεται . Θ κακθγιτρια αποφαςίηει να πάρει και τθν επόμενθ ϊρα που τουσ ζχει ςε άλλο μάκθμα, ϊςτε να ολοκλθρϊςουν τθν
εργαςία τουσ ςτο τρζχον.
3. α) Επιλζξτε μία από τισ παραπάνω Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ.
β) Κεωριςτε ότι είςτε ςτθ ςχολικι τάξθ, παρακολουκείτε και κάνετε καταγραφζσ ςτο προτεινόμενο δελτίο καταγραφϊν (που ακολουκεί) για
το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ Ι : ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΣΟΠΙΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΩΝ

Κξηηήξηα

Καηαγξαθέο Σρόιηα - Παξαηεξήζεηο

1. Δηαπξνζσπηθέο Σρέζεηο
2. Παηδαγσγηθό Κιίκα
3. Οξγάλσζε Τάμεο
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γ) Διαβάςτε τισ καταγραφζσ ςασ και ςτθ ςυνζχεια λάβετε τισ τελικζσ αποφάςεισ ςτο Δελτίο Συνολικισ Αξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικοφ. Μθν
παραλείψετε να αιτιολογιςετε τισ επιλογζσ ςασ ςτθ ςτιλθ “Σχόλια”. Θ αξιολογικι ςασ κρίςθ πρζπει να είναι πάντα καλά τεκμθριωμζνθ.
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