
Ο (εθπαηδεπηηθόο) γύξνο ηνπ θόζκνπ! 
 
 

 
ΔΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

-  Σν Γηεζλέο Πξφγξακκα PISA γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ (Programme 

for International Student Assessment) είλαη κία Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη θάζε ηξία 

ρξφληα (απφ ην 2000 έσο ζήκεξα) θαη πνπ πινπνηείηαη απφ δηεζλή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα (PISA 

Consortium) ππφ ηελ νξγάλσζε ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο γηα 

ηελ Οηθνλνκηθή Σπλεξγαζία θαη Αλάπηπμε) θαη ηε ζπλεξγαζία εβδνκήληα θαη πιένλ 

ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο PISA είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εχξνπο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο Τπνρξεσηηθήο ηνπο Δθπαίδεπζεο, 

βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ε νπζηαζηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο ζχγρξνλα δνκεκέλεο θνηλσλίεο. Ξεθηλψληαο απφ έλα θνηλά θαζνξηζκέλν θαη δηεζλψο 

απνδεθηφ πιαηζίν εξγαζίαο, ην Πξφγξακκα PISA ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ 

15ρξνλσλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, αληρλεχεη φςεηο θαη δπλαηφηεηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ 

αμηνιφγεζε. Σν Δπίπεδν 1 είλαη ην ρακειφηεξν θαη ην Δπίπεδν 6 ην πςειφηεξν, ελψ ην 

Δπίπεδν 2 ζεσξείηαη σο ην επίπεδν αλαθνξάο (baseline level) γηα ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο. Οη 

καζεηέο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην επίπεδν αλαθνξάο βξίζθνληαη ζην ζηάδην απφθηεζεο ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, ψζηε κειινληηθά λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή.  Κάζε 

ζπκκεηέρνπζα ρψξα δχλαηαη λα αληιεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα, λα θαηαλνεί ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηεο ζρεδηαζκνχ θαη, εληέιεη, λα αλαηξνθνδνηείηαη ζρεηηθά κε ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ αλαθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πξαθηηθέο Δθπαίδεπζεο θαη 

Αγσγήο ησλ άιισλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. 

 

 

 

    



ΔΝΟΤΗΤΑ 1 
 

 

-  Η βξεηαλίδα ζπγγξαθέαο Lucy Crehan ζην έξγν ηεο κε ηίηιν: «Φπηψξηα Δπθπταο» φζνλ 

αθνξά ηελ κεζνδνινγία έξεπλαο επέιεμε κηα θπζηθή ηερληθή ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο γηα 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξάμεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ησλ 05 ρσξψλ 

(Φηλιαλδία, Ιαπσλία, ηγθαπνχξε, αγθάε – Κίλαο, Καλαδάο) πνπ επηζθέθηεθε πνπ κε ηνλ 

«ηάδε» ή/θαη «δείλα» ηξφπν δηαπιέθνληαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Παξαθνινχζεζε, θαηέγξαςε, πεξηέγξαςε, αλάιπζε, ηαμηλφκεζε, εξκήλεπζε ηα φζα 

παξαηήξεζε πηνζεηψληαο   ξφιν  παξαηεξεηή. Αθνινχζεζε δχν αθξαίεο δηαζηάζεηο ζε απηή 

ηελ έξεπλα. Αθελφο ζπκκεηέρνληαο  πιήξσο σο κέξνο ηεο νκάδαο κειέηεο «ληψζνληαο» ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ γχξσ ηεο  κε φιεο ηεο ηηο αηζζήζεηο θαη ην 

ζπλαίζζεκά ηεο, θαη αθεηέξνπ σο  έλαο «θαζαξφο» εξεπλεηήο παξαηεξεηήο πξνζπαζψληαο 

λα είλαη έλα κε αμηνπξφζεθην κέξνο ηνπ πεδίνπ κειέηεο. 

 

 

 

 



 



 

 

Κ α λ α δ ά ο 

 

-  ην εξψηεκα πνηφ απφ ηα 05 εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ εμεηάδεη ζην πφλεκα ηεο ε 

ζπγγξαθέαο  πξνζνκνηάδεη  κε ην ειιεληθφ, ζα απαληνχζα ηεο Φηλιαλδίαο. Πιελ φκσο ζα 

επηιέμσ απηφ ηνπ Καλαδά. Σνχην ην πξάηησ ζπλεηδεηά κηαο θαη ηπγράλσ Διιελνθαλαδφο 

έρνληαο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ ηφζν ηελ πξνζρνιηθή αγσγή (kindergarten/1st 

school year) φζν ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (elementary school) ζην Μφληξεαι. 

 

Δθ πξννηκίνπ αλαθέξεηαη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηε κειέηε PISA γηα ηνλ Καλαδά, 

κηαο θαη «βξίζθεηαη» ζηαζεξά ζηηο πξψηεο ζέζεηο γηα ηα έηε 2015 θαη 2018. 7νο  ζε ζχλνιν 70 

θξαηψλ θαη 6νο ζε ζχλνιν 78 ρσξψλ αληίζηνηρα.    

 

Γ π ό  ι ό γ η α 

 

ηνλ Καλαδά ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην λεπηαγσγείν (αλ δελ πξνεγεζεί ν πξναηξεηηθφο 

παηδηθφο ζηαζκφο/nursery school) ζε ειηθία 05 εηψλ θαη ηα καζήκαηα εθεί είλαη άθξσο 

δηαζθεδαζηηθά (δειαδή κε ην παηρλίδη λα ’λαη εληαγκέλν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία), κνινλφηη 

πεξηιακβάλνπλ θαη αζθήζεηο πξναλάγλσζεο θαη πξνγξαθήο. Όηαλ ηα παηδηά μεθηλνχλ, ζε 

ειηθία 06 εηψλ ηε θνίηεζε ζην δεκνηηθφ, νη πφξνη ησλ ζρνιείσλ ηεο θάζε επαξρίαο (ν 

Καλαδάο απνηειείηαη απφ 10 επαξρίεο θαη 03 αξαηνθαηνηθεκέλα νκνζπνλδηαθά εδάθε ζηνλ 

Βνξξά) είλαη ζρεδφλ νη ίδηνη, θαη φιεο νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, αθφκα θαη ζηηο πην 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, είλαη άξηζηα εμνπιηζκέλεο! Οππο....  λα ακέζσο-ακέζσο κηα 

δηαθνξά κε ηελ Διιάδα φπνπ νη απνκαθξπζκέλεο παξακεζφξηεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

πζηεξνχλ ζε κηα ζεηξά ππνδνκψλ, ζπγθξηλφκελεο κε απηέο ηνπ θέληξνπ.  

Οη (δεκν)δάζθαινη ζηνλ Καλαδά αθηεξψλνπλ επηπιένλ ρξφλν ζηα παηδηά πνπ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δπζθνιεχνληαη, ελψ θάζε ζρνιείν, κέρξη θαη ηε Β/ζκηα 

εθπαίδεπζε, έρεη θαη εθπαηδεπηηθνχο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο, κε ζπνπδέο ζηελ εηδηθή 

αγσγή, πνπ ζηεξίδνπλ ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα. Υκ... ζηελ Διιάδα κφιηο απφ ην ζρνιηθφ 

έηνο 2020 – ‘21 άξρηζε ζηαδηαθά λα πινπνηείηαη ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο κε 2.800 εθπαηδεπηηθνχο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο, (θιάδσλ ΠΔ23 Φπρνιφγσλ θαη 

ΠΔ30 Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ). 



Οη Καλαδνί καζεηέο αηζζάλνληαη πσο έρνπλ αμία κέζα ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη πσο 

απνηεινχλ ηζφηηκν κέξνο κηαο θνηλφηεηαο. ηελ Διιάδα έρνπλ παξεξκελεπζεί νη φξνη «equity» 

(δηθαηνζχλε) θαη «equally» (ηζνκεξψο). Αληηκεησπίδνληαο θαζέλα κε δηθαηνζχλε δελ ζεκαίλεη 

φηη ηνλ αληηκεησπίδεηο δίθαηα. (Treating everyone with equity does not mean treating everyone 

equally. Although both notions promote fairness, equality achieves this through treating 

everyone the same regardless of need, while equity achieves this through treating people 

differently dependent on need). 

ηνλ Καλαδά δίλνληαη αζθαιψο ίζεο επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά κέζα ζηα πιαίζηα ελφο 

δεκφζηνπ, εληαίνπ ζρνιείνπ αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο εμαηνκίθεπζεο. 

Γη’ απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ θαη ζρνιεία ζηα νπνία παξέρνληαη εηδηθέο δηεπθνιχλζεηο ή ζηήξημε 

γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο καζεηψλ (ραξηζκαηηθά παηδηά ή γηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο). ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηα δηαπνιηηηζκηθά θαη ηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο. 

 

ηνλ Καλαδά ηα ζρνιεία πξνζθέξνπλ επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ην θάζε παηδί λα 

βξεη «απηφ» πνπ ζα ηνπ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ, ελψ ζηηο κεγάιεο ηάμεηο ππάξρνπλ 

ζχκβνπινη εθπαίδεπζεο πνπ ζπδεηνχλ κε θάζε καζεηή γηα νηηδήπνηε αθνξά ηε ζρνιηθή δσή 

ηνπ, καζεζηαθφ θαη κε. Γελ ππάξρεη (ζρεδφλ φπσο θαη ζηελ Διιάδα αλ θαη δηαζέηνπκε ηα  

κνπζηθά γπκλάζηα, θ.α) θαηαλνκή ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία, νχηε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο 

εληφο ζρνιείνπ, νχηε ηκήκαηα δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ Γ’ γπκλαζίνπ. 

ηελ Διιάδα ζαξξψ ζηελ δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη 

κία «θαζεισηηθή νκνηνκνξθία» ζηνλ ηξφπν εθκάζεζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο  

φηαλ επηρεηξήζεθε ε έληαμε  εληφο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ Β/κηα εθπαίδεπζε, ηνπ 

«καζήκαηνο» ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ) απηφ αλήρζεη ζε... «ψξα 

ηνπ παηδηνχ» γηα ραιάξσζε! Σψξα ππάξρνπλ 79 Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο 

ηεο ρψξαο θαη εμππεξεηνχλ (άξαγε;) καζεηέο, λένπο έσο 25 εηψλ, γνλείο-θεδεκφλεο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ηα 570 Γξαθεία ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑΔΠ) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ζα επαιεηηνπξγνχζαλ ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ζε φιε ηε ρψξα 

δελ έρνπλ αθφκε ζηειερσζεί!  

ηνλ Καλαδά ζην Λχθεην δεκηνπξγνχληαη ηάμεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ γηα ηα δηάθνξα 

καζήκαηα θαη ηα παηδηά κπνξνχλ πιένλ λα επηιέμνπλ πνηά απ’ απηά ζα παξαθνινπζήζνπλ, 

(ζαλ ηα δηθά καο καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη θαηεχζπλζεο) ζπδεηψληαο θπζηθά θαη κε 



ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο. ε φιεο ηηο επαξρίεο, ε Β/ζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζεκειησκέλε ζηε 

δέζκεπζε λα επεθηείλεη ηελ επειημία ζε θάζε καζεηή. Παξέρεη ζε φινπο αξθεηφ ρξφλν γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ πνχ εληνπίδνληαη νη δπλάκεηο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο πξνηνχ ηνπο θαηεπζχλεη 

πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε «νδφ». Με άιια ιφγηα, ε θαλαδηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εμαζθαιίδεη 

ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη λα ηθαλνπνηεί ην καζεζηαθφ «χθνο» ηνπ 

θαζελφο, κε κεγάιε δπλαηφηεηα επειημίαο. 

Η πεξαηηέξσ άκεζε ζπζρέηηζε (direct correlation) ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ή 

αηηηψλ ζην «ράζκα» ηειηθήο θαηάηαμεο ζηελ έξεπλα PISA, ζα απνβεί «εηο βάξνο» ηνπ 

ειιεληθνχ.  

πκπεξαζκαηηθά, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ Καλαδά είλαη κάιινλ ηζνξξνπεκέλν, δίλνληαο 

έκθαζε ηφζν ζηε δηδαζθαιία ηεο αθαδεκατθήο χιεο φζν θαη ζηε δηδαζθαιία επξχηεξσλ 

γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο πςειέο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο απφ φια ηα παηδηά θαη ζηε 

κέξηκλα γηα θάζε παηδί μερσξηζηά, αιιά θαη ζηελ πξνζθνξά ζηήξημεο ζηα πην αδχλακα θαη 

απμεκέλσλ πξνθιήζεσλ ζηα πην ηθαλά. 

-  3ε αξρή: Να ζηεξίδνπκε ηα παηδηά γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθιήζεηο (ζηα 

πξέπεη... θαη ζηα ζέισ ηνπο! ) 

 

Η θαηαλνκή  ζε επηκέξνπο εμεηδηθεχζεηο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζην… θαληαζηηθφ ζρνιείν κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν: «Έια λα παίμνπκε», 

πξαγκαηψλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα  -ζε ζρέζε κε άιια 

θξάηε-  ην παξέρεη ν θαηαζηαηηθφο  ράξηεο (ζχληαγκα)  ηεο... θαληαζηηθήο παηξίδαο 

Wonderland!  

 

ηφρεπζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε  επίηεπμε ζπγθέληξσζεο φισλ εθείλσλ ησλ ζεηηθψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ  ζηνηρείσλ  (ακάιγακα) γλψζεο, κέζσ ηεο δηδαρήο ζε ηκήκαηα κεηθηψλ 

ηθαλνηήησλ κέρξη θαη ην πέξαο ηεο δεθάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (1 έηνο 

λεπηαγσγείν, 6 έηε δεκνηηθφ, 3 έηε γπκλάζην). 

 

Ο Όκηινο, «Έια λα παίμνπκε», ζέηεη γηα ηνπο καζεηέο μεθάζαξνπο ζηφρνπο δσήο, θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ην «αχξην»  ηειείηαη κε επίγλσζε!  Η ζηήξημή ηνπο ηφζν θαηά ηελ ηέιεζε ησλ 



καζεκάησλ φζν θαη πξηλ ή κεηά, είλαη δηαξθήο ζε θάζε ηνπο «βήκα» κέζσ δηεπηζηεκνληθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηειερψλ  κε ζηφρν ηελ  άξζε θάζε ίρλνπο  ζρνιηθνχ-θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ!  

 

-  Η ρξεζηηθφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν: «Φπηψξηα Δπθπταο» είλαη πνιπεπηπέδε θαη θπζηθά 

φρη κφλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όρη κφλν γηα ηελ «ζπδήηεζε» φζνλ αθνξά ην πνηφ είλαη ην 

θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην θφζκν. Όρη κφλν γηα ηελ  «επαγγεικαηηθνπνίεζε» ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνλ «επαγγεικαηηζκφ» ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

 

Μηα ζεηξά απφ «εξεζίζκαηα» δίλνληαη ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ γηα ην 

«αχξην» ησλ λέσλ. Η θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ, ε κεηάδνζε γλψζεο γηα ηελ θαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία θαη πξνζσπηθή αλάπηπμή  ηνπο  ζε ζπλδηαζκφ κε  ηελ  εζηθή 

αλάπηπμε  κέζα απφ ηελ ηζνξξνπία  ησλ «πξέπεη» θαη ησλ «ζέισ» ηνπο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

ζηνρεχζεηο ηεο ζπγγξαθέσο. Άιισζηε ε απνζεζαπξηζκέλε αμία ηνπ εγρεηξηδίνπ κπνξεί λα 

δεισζεί κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ  Ακεξηθαλνχ  ηζηνξηθνχ,  Υέλξπ Μπξνπθο Άληακο (Henry 

Brooks Adams, 1838-1918) πνπ είρε πεη: «Ο δάζθαινο επεξεάδεη/«ζκηιεχεη» ηελ αησληφηεηα. 

Καλείο δελ μέξεη πνχ ζηακαηάεη ε επηξξνή ηνπ».   

 

 

ΔΝΟΤΗΤΑ  2 
 
 
Δ ι ι ά δ α 

-  Η Διιάδα παξνπζηάδεηαη θάησ ηνπ γεληθνχ κέζνπ φξνπ ζε ζχγθξηζε κε ηε κειέηε PISA γηα 

ηα έηε 2015 θαη 2018 ζε ζχλνιν 70 θαη 78 ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ αληίζηνηρα, σο πξνο ηελ 

κέζε ηηκή ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ηξία κέξε εμέηαζεο: Reading 493 / 487, Mathematics 490 / 

489, Science 493 / 452. «Βξέζεθε» απφ ηελ 43ε ζηελ 42ε  ζέζε ζηελ γεληθή θαηάηαμε.  Οη 

απνδφζεηο ηεο γηα ηα έηε  2015 θαη 2018 ήηαλ αληίζηνηρα: Καηαλφεζε θεηκέλνπ 467 / 457, 

Μαζεκαηηθά 454 / 451, Φπζηθέο Δπηζηήκεο 455 / 452. 

 



 

 

 

 

Η λ σ κ έ λ ν   Β α ζ ί ι ε η ν 

-  Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην παξνπζηάδεηαη «ζηαζεξφ» κε επαξθή απφδνζε αιιά κε ζεκεία πξνο 

βειηίσζε (απφ ηελ 15ε ζηελ 14ε ζέζε ζηελ γεληθή θαηάηαμε) σο πξνο ηελ κέζε ηηκή ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηε κειέηε PISA γηα ηα έηε 2015 θαη 2018.  

Απηέο νη επηδφζεηο αηηηνινγνχληαη εκκέζσο απφ ηελ Lucy Crehan ζην πφλεκα ηεο, κηαο θαη 

ζην Η.Β ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο έρεη ην Office for Standards in Education, Children's 

Services and Skills (OFSTED), πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην ηέκκα θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο 

νξγάλσζεο επηζεψξεζεο ησλ ζρνιείσλ, ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, παίξλεη 

εηδηθά κέηξα γηα ηα «κε απνηειεζκαηηθά ζρνιεία», φπσο ζπρλή επηζεψξεζε, αιιαγή 

δηεπζπληή ή θιείζηκν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 

ελεκεξψλνληαο καζεηέο θαη γνλείο. 

Η θνηλσληθννηθνλνκηθή  δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ζηελ Αγγιία είλαη εκθαλήο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζηα βηβιία, ζηα θχιια αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ζρνιεία κε καζεηέο  

απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα δηδάζθνληαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο σο 

ελνπνηεκέλν κάζεκα (science), ζπλήζσο ζε βαζηθφ επίπεδν (Foundation Tier), ελψ ζηα 

ζρνιεία κε καζεηέο πξνεξρφκελνπο απφ νηθνγέλεηεο κε πςειά εηζνδήκαηα  δηδάζθνληαη 

δηαθξηηά καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θπξίσο ζε πςειφ επίπεδν (Higher Tier). 

Απηφο ν δηαρσξηζκφο φπσο είλαη θπζηθφ αληαλαθιάηαη ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο 

εμεηάζεηο PISA θη φρη κφλν.  

 



 

Κ ύ π ξ ν ο 

-   χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο PISA γηα ην έηνο 2018, ν κέζνο φξνο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ ήηαλ: 424 ζηελ Καηαλφεζε Κεηκέλνπ, 451 ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη 439 ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, επηδφζεηο ζηαηηζηηθά ρακειφηεξεο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (482 ζηελ Καηαλφεζε 

Κεηκέλνπ, 489 ζηα Μαζεκαηηθά θαη 484 ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο).  

Αμηνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ην εξσηεκαηνιφγην καζεηψλ θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζρνιείνπ, δηεξεπλψληαη παξαθάησ ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη 

ιφγνπ ράξε κε ηελ επίδνζε ηνπο ζηελ «Καηαλφεζε Κεηκέλνπ» / Reading θαη νη νπνίνη 

αθνξνχλ ζην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο.  

Χο πξνο ην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ: 

Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, παξφιν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ Κχπξν ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Σν 2018, ην πνζνζηφ ησλ Κππξίσλ «αλζεθηηθψλ» (φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ) 

καζεηψλ/ηξηψλ απμήζεθε ζην 12,8%  (2015: 10,1%), κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ λα βξίζθεηαη ζην 11%  (2015: 27,1%). 

Χο πξνο ην ζρνιηθφ θιίκα: 

Οη καζεηέο νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη είηε είλαη ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, είηε θνηηνχλ ζε 

ηάμεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κφληκν πξφβιεκα πεηζαξρίαο, είηε απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα 

απφ καζήκαηα, παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. 

ηελ Κχπξν πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο (34%) αλαθέξεη φηη ππήξμε ζχκα ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κήλα (EE: 24%). Σν πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ απηψλ ζηελ Κχπξν απμήζεθε θαηά 16% απφ ην 2015 ζην 2018, κε ηελ αχμεζε 

απηή λα είλαη ε κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο  (ΔΔ: 4,6%). 



Σν bullying ζηα ειιεληθά ζρνιεία είλαη ζπρλφηεξν απν ηνλ κ.ν ησλ ρσξψλ ΟΟΑ θαη 

ην επλντθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νδεγεί ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην 

δηαγσληζκφ PISA. 

Ο ελζνπζηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηδαζθαιία, ε ζηήξημε πνπ δέρνληαη νη καζεηέο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζην ζρνιείν απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε επίδνζε ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο 

ζηελ έξεπλα PISA. 

Χο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ: 

Σν πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ληψζνπλ νη καζεηέο απφ ηε δσή ηνπο θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επίδνζή ηνπο, αθνχ φζνη δήισζαλ «κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη» κε ηε δσή ηνπο είραλ πςειφηεξε 

επίδνζε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

- Δ μ σ η ε ξ η θ ή   Α μ η ν ι ό γ ε ζ ε  (Η λ σ κ έ λ ν  Β α ζ ί ι ε η ν) 

ηελ Αγγιία απφ ην 2010, ζπληάζζεηαη εηήζηα έθζεζε κε ηε ζπκκεηνρή γνλέσλ θαη καζεηψλ 

γηα ηα ιεγφκελα «κε απνηειεζκαηηθά ζρνιεία» ζρνιεία, ελψ ηα «θαιά» ζρνιεία έρνπλ απηή 

ηελ ππνρξέσζε θάζε πέληε ρξφληα.  

Η αμηνιφγεζε ζην Η.Β δηεμάγεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο:  

α) Μαζεζηαθά επηηεχγκαηα φπνπ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ην «flight path», ε πξνζδνθία 

δειαδή πνπ ππάξρεη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε βάζε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε SATs (Standard Assessment 

Tests) ζε: Γιψζζα, Μαζεκαηηθά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

β) Πνηφηεηα δηδαζθαιίαο. 

γ) Ηγεζία θαη δηνίθεζε. 

δ) πκπεξηθνξά θαη αζθάιεηα καζεηψλ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμσηεξηθήο «αμηνιφγεζεο», ν OFSTED εηδνπνηεί κηα κέξα πξηλ ην 

ζρνιείν, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν λα ζηείιεη φια ηα αξρεία θαη ηηο πξνεγνχκελεο εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο. Οη επηζεσξεηέο παίξλνπλ ζπλέληεπμε απφ ηνλ δηεπζπληή, ην πξνζσπηθφ θαη 



επηιεθηηθά απφ καζεηέο θαη γνλείο, γίλεηαη επί ηφπνπ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

ειέγρνληαη ηα ηεηξάδηα ησλ καζεηψλ ζηα νπνία πξέπεη λα θαίλνληαη νη εηδηθνί δηδαθηηθνί 

ζηφρνη γηα θάζε καζεηή, αιιά θαη ν «δηάινγνο» ηνπ θαζεγεηή κε ηνλ καζεηή γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ. Γίλεηαη έιεγρνο θαηά πφζν ηεξνχληαη νη εθεκεξίεο θαη ε αζθάιεηα θαηά 

ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ, ζηνλ δηεπζπληή, ζηνπο γνλείο, ζηελ ηνπηθή αξρή πνπ ζπρλά είλαη θαη 

ν ρξεκαηνδφηεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ OFSTED. 

ηελ Αγγιία, νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ «ρακειφ» θνηλσλννηθνλνκηθφ  status, έρνπλ 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξαθνινπζήζνπλ ην SEM Α' Level (Sport and Exercise Medicine), 

ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ δειαδή δηεηέο πξφγξακκα πνπ νδεγεί ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο 

Μεραληθψλ, Ιαηξηθήο, Οηθνλνκηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Η ζπγγξαθέαο καο πιεξνθνξεί γηα ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηεο (εμσηεξηθήο) αμηνιφγεζεο 

δελ έθεξε ζηελ Αγγιία (θαη) ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα... θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, ππφ ην πξίζκα ηεο «εληαηηθνπνίεζεο», κε ζπλαθφινπζν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

πνπ δηδάζθεη ζηα «ιατθά» ζρνιεία λα δπζθνιεχεηαη λα «πηάζεη» ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο. Η 

δηνίθεζε αξθεηέο θνξέο ηνπο «νδεγεί» ζηελ απφιπζε θαη ζηε ζέζε ηνπο πξνζιακβάλνληαη 

λένη ζπλάδειθνη.   

- Π ξ ν η ε η λ ό κ ε λ ε ο   Γ ξ ά ζ ε η ο 

«Δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιόγνο λα επηθεληξσζνύκε ζηε βειηίσζε ηεο ρώξαο καο ζηελ θαηάηαμε 

ππό ηελ έλλνηα πσο θάηη ηέηνην δελ πξέπεη λα γίλεη απηνζθνπόο. Το κύριο ζηηούμενο είναι να 

εκμεηαλλεσηούμε ηο PISA ως εργαλείο για να πεηύτοσμε μια δίκαιη και ιζόηιμη 

εκπαίδεσζη. Δειαδή κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο κεηνλεθηνύληεο 

καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ πςειά επίπεδα γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Τα παξαδείγκαηα ησλ 

άιισλ ρσξώλ κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ σο πξνο απηφλ ηνλ ζηφρν» δήισζε ην 2019 ζην 

ΑΠΔ-ΜΠΔ ε εζληθή ζπληνλίζηξηα ηνπ PISA γηα ηελ Διιάδα, θαζεγήηξηα ζην Υαξνθφπεην 

Παλεπηζηήκην Υξχζα νθηαλνπνχινπ.  Βέβαηα δελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί φηη κφλν γηα ην 

έηνο 2020 πιεξψζεθε ην πνζφ ησλ 70.898 € σο αλαινγνχζα γηα ηελ Διιάδα εηζθνξά ζην 

πξφγξακκα  PISA. Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηήζησλ δαπαλψλ ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο θαηά ην έηνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (θάζε ηξία ρξφληα) πξνθχπηνπλ επηπιένλ 

δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε ρξφλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηεο ηάμεσο ησλ 25.000 € πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ επηκνξθψζεηο 



εθπαηδεπηηθψλ ζπληνληζηψλ νκάδσλ ησλ ζρνιείσλ, απνζηνιή πιηθνχ ζηα ζπκκεηέρνληα 

ζρνιεία, ακνηβή δηνξζσηψλ θιπ.. 

 

Με άιια ιφγηα ην δεηνύκελν νθείιεη λα είλαη ε αληηκεηώπηζε ηνπ δηαρξνληθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ  όζνλ αθνξά ζπλνιηθά ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Ίζσο έλαο 

εζληθφο αλαζηνραζκφο ν νπνίνο ζα θαηέγξαθε ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο (γηα λα 

απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ) θαη πνπ ζα έζεηε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη πξννπηηθέο, 

ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο, ζα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκνο. Πνηνο 

φκσο ζα ηνλ θάλεη; Δζείο θη εγψ, δελ αξθεί, ίζσο θαη λα κελ πξνζθέξεη θαη ηίπνηε. Θα είρε 

λφεκα, νπζία θαη αμία, εάλ γηλφηαλ απφ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνιηηηθψλ καο 

ηαγψλ. Ξέξσ ηη ιέηε απφ κέζα ζαο – γη’ απηφ θαη δελ ην  ζπλερίδσ, φηη πην εχθνια κπνξεί λα 

αλαηείιεη ν ήιηνο απφ ηε δχζε παξά ην πνιηηηθφ - νηθνλνκηθφ - αθαδεκατθφ 

ζχζηεκα/θαηεζηεκέλν λα θάηζεη γχξσ απφ έλα ηξαπέδη θαη λα ζπκθσλήζεη ζε ηέζζεξα-πέληε 

πξάγκαηα. Μάιινλ είρε δίθην ν θαζεγεηήο θηινζνθίαο ζηελ νξβφλε, Κψζηαο Αμειφο (1924-

2010) πνπ έιεγε: «ν δηάινγνο ησλ Νενειιήλσλ κε ηελ απηό-ζπλείδεζε είλαη δύζθνιν λα 

επηρεηξεζεί. Οη Νενέιιελεο ζπιινγίδνληαη θαη δελ ζθέπηνληαη, κηινύλ πνιύ θαη δελ έρνπλ 

ζπληεηαγκέλε γιώζζα, ξσηνύλ θαη απαληνύλ, αιιά ρσξίο θακία ζπλέρεηα».   

 

 

 

 
 

 
 



 
ΔΝΟΤΗΤΑ  3 

 
 
Αληηθεηκεληθνί ηξόπνη κέηξεζεο: 
 

- Η κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε  κία ρψξα είλαη εθ πξννηκίνπ δχζθνιε, 

θαζφηη δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά κέηξα κέηξεζεο απηήο. Πφζν κάιινλ ε ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ ρσξψλ.  Χο εθ ηνχηνπ κφλν θαηά πξνζέγγηζε 

κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

Μία πξφηαζε ζα ήηαλ λα ζηεξηρζνχκε ζην πνζνζηφ εηζαγσγήο θνηηεηψλ απφ δηάθνξεο 

ρψξεο, θαη ζπλεπψο απφ δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζε δηαθεθξηκέλα 

Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Αιιά θαη πάιη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςε ν παξάγνληαο «θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν», ν νπνίνο, δπζηπρψο, ζέηεη 

φξηα ζηηο δπλαηφηεηεο γηα εθπαίδεπζε θαη πάληα θπξηαξρεί ζηε ζπδήηεζε γηα αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Απηνλφεην είλαη φηη δελ έρνπλ φινη  νη καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνζεγγίζνπλ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία βξίζθνληαη ςειά ζηηο 

θιίκαθεο αμηνιφγεζεο. Θα κπνξνχζε φκσο απηή ε κέηξεζε λα απνηειέζεη έλα ελδεηθηηθφ 

ζηνηρείν.  

Αλάινγε πξνζπάζεηα κέηξεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ην πνζνζηφ θνηηεηψλ θαη καζεηψλ 

πξνέιεπζεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, νη νπνίνη «ηνικνχλ» λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαθξαηηθνχο, 

δητδξπκαηηθνύο δηαγσληζκνχο, θ.ι.π., θαζψο  θαη ην επαθφινπζν απνηέιεζκα. 

Σν εξεπλεηηθφ πξφγξάκκα PISA ζα κπνξνχζε επίζεο λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν ζχγθξηζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Καη πάιη φκσο ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππ΄νςηλ ζνβαξά ν παξάγνληαο «θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν». Γπζηπρψο ε εκπεηξία 

δείρλεη φηη καζεηέο «αλψηεξνπ» θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, νη νπνίνη ζπρλά θνηηνχλ ζε 

ηδησηηθά ζρνιεία Α/βάζκηαο θαη Γ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ιάβνπλ κέξνο ζε κία ηέηνηα αμηνιφγεζε, θαη ζπλεπψο ην απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη κε θάπνηα επηθχιαμε.  

Πάληα βέβαηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε θαη ηηο παξνρέο απνθιεηζηηθά ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχκε ηελ εθπαίδεπζή ηεο ελ 

ζπλφισ. Γελ κπνξνχκε, γηα παξάδεηγκα, λα «πξνζεγγίδνπκε», φζν απηφ είλαη εθηθηφ,  ηελ 

«αληηθεηκεληθή» αμηνιφγεζε, αλ π.ρ. δελ ζπλεθηηκνχκε θαη ην γεγνλφο φηη ζε ρψξεο φπσο ε 



Διιάδα, ε Ιαπσλία θ.α, ε εθπαίδεπζε «ππνζηεξίδεηαη» θαη απφ ηα θξνληηζηήξηα, ηα  ηδηαίηεξα 

καζήκαηα, θ.ι.π. Χο εθ ηνχηνπ νη ηξφπνη κέηξεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη απηνχο 

ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

ε θάζε πξνζπάζεηα ινηπφλ ζρεηηθήο κέηξεζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε, 

πνηθίινη αζηάζκεηνη  παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ, αλ φρη θάπνηεο θνξέο θξίλνπλ, ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο. 

Τη ζα πηνζεηνύζα πξνο άκεζε εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή κνπ κνλάδα, αλ ήκνπλ 

Γηεπζπληήο/ληξηα: 

- Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο ζε ζρέζε θαη κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κε ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Ο Γηεπζπληήο κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειεί ηελ «ςπρή» ηνπ 

ζρνιείνπ θαη είλαη απηφο πνπ θαιείηαη λα παίμεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ επίιπζε πνηθίισλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά ζηελ ζρνιηθή κνλάδα. 

Η φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξε ζχγθιεζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη εθ ησλ 

sine qua non γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κέζα ζε θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ, θαιήο πξναίξεζεο, ειεχζεξεο αληαιιαγήο απφςεσλ λα ηίζεληαη 

«επί ηάπεηνο» φια ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα αθνχγνληαη νη απφςεηο 

φισλ. Ο ηθαλφο δηεπζπληήο πξέπεη λα ελζαξξχλεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα είλαη 

«αλνηρηφο», σο ίζνο πξνο ίζνπο, ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο. Η πηνζέηεζε ηνπ δηαιφγνπ, σο 

κέζνπ επίιπζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα κηα νκαιή θαζεκεξηλή 

ζρνιηθή δσή. Πξνζπάζεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη ην λα εκπλέεη ηνπο δαζθάινπο-ζπλεξγάηεο ηνπ 

θαη λα ηνπο αληηκεησπίδεη σο βνεζνχο ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Πέξαλ 

βέβαηα ηεο ζχγθιεζεο πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, άκεζα απνηειεζκαηηθή είλαη θαη ε θαη΄ ηδίαλ 

ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηδηαίηεξα φηαλ πξνθχπηνπλ θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη θαη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί. 

Χο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, άκα ηε αλαιήςεη θαζεθφλησλ, ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεη θαη 

έλαο δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο. Πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη πλεχκα εκπηζηνζχλεο θαη κε ηα 

παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλήο 

ζρνιηθήο δσήο. Βέβαηα ν Γηεπζπληήο δελ παξαιείπεη πνηέ λα «θξαηάεη ηηο δένπζεο 

απνζηάζεηο», ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο, πνπ νη ηζνξξνπίεο είλαη πνιχ ιεπηέο, θαη λα θαζηζηά 



δηαθξηηφ ηφζν ηνλ ξφιν ηνλ δηθφ ηνπ, φζν θαη ηνλ ξφιν ησλ δηδαζθφλησλ. Σα παηδηά πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ, λα πξνβάιινπλ απφςεηο θαη γεληθά λα αθνχγεηαη ε θσλή ηνπο, π.ρ. 

ζε πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο θάπνηαο θξίζεο, ζε πεξηπηψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ εμσζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηκνξθσηηθψλ επηζθέςεσλ, ζπκκεηνρψλ ζε δηαζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θ.ι.π. Γηα έλαλ Γηεπζπληή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αθνχεη φιεο ηηο πιεπξέο θαη λα δίλεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ γηα απηνπξαγκάησζε.  

Η εμ αξρήο θαιή ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο γνλείο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ. Η παξνπζία ηνπο, φπνπ θαη φηαλ απηή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, κπνξεί λα ζπκβάιεη ηα κάια ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επηηπρή θνίηεζε ησλ καζεηψλ. Καη νη γνλείο πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο αξσγνί ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ. 

Ιζρπξή ζηήξημε ζηελ ζρνιηθή κνλάδα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο 

ηνπ Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ζρνιείν, αθφκε θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ πξνηίζεληαη λα 

πξνζθέξνπλ πιηθνηερληθά θ.ι.π..  

Η επξχηεξε δεκνηηθή θνηλφηεηα, ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν, κπνξεί λα απνβεί πεγή 

αμηνπνίεζεο γλψζεσλ (π.ρ. νη καζεηέο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, 

επηζθεπηφκελνη θαη ζπλεξγαδφκελνη κε επαγγεικαηίεο-εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ ηνπο).. 

Πξνηάζεηο από πςειόβαζκν Σύκβνπιν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα άκεζε εθαξκνγή 

ζην εθπ/θό ζύζηεκα: 

- Η αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, άκεζα ζπλδεδεκέλε βέβαηα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, είλαη έλαο ζηφρνο πνπ ρξήδεη άκεζεο εθαξκνγήο ζην εθπ/θφ 

ζχζηεκα. Η αμηνιφγεζε απηή δελ κπνξεί λα κελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο πνηθίινπο 

αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. Γη΄ απηφ, πξηλ απφ 

θάζε εθαξκνγή αμηνιφγεζεο ζηελ πξάμε, επηηξνπή απνηεινχκελε απφ έκπεηξνπο εηδηθνχο 

ζπκβνχινπο ζα πξέπεη λα ζπλέιζεη, πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηηο παξακέηξνπο, πνπ 

εκπιέθνληαη ζε κία ηέηνηα ζηνρνζεζία, θαη ηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο, πνπ ελδέρεηαη λα 

νδεγήζνπλ ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ελφο πςειφβαζκνπ πκβνχινπ 

είλαη, βέβαηα, ζε θάζε πεξίπησζε ζχζηαζεο επηηξνπήο λα επηιέγεη φρη κφλνλ ηα πιένλ 

θαηαξηηζκέλα άηνκα (απηφ ηείλεη λα γίλεη ην πην εχθνιν ζε κία επηηξνπή), αιιά ζπλδπαζηηθά 

θαη ηα άηνκα κε ηελ κεγαιχηεξε ζρεηηθή εκπεηξία. Γελ λνείηαη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε απφ 



άηνκα πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα κειεηήζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ, πνπ δελ έρνπλ εκπιαθεί ζε κία αλάινγε δηαδηθαζία, δελ  έρνπλ μεθηλήζεη απφ 

ην έιαζζνλ, έσο φηνπ θηάζνπλ ζηελ αλψηεξε ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο.  

Βαζηθή επηδίσμε θάζε πςειφβαζκνπ πκβνχινπ ζεσξνχκε επίζεο ηελ φζν ην δπλαηφλ εθ ηνπ 

ζχλεγγπο πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε θάζε «εθπαηδεπηηθνχ θαηλνκέλνπ». Γηα λα 

κπνξψ λα πξνηείλσ, πξέπεη λα έρσ κειεηήζεη θάηη ελδειερψο θαη εκπεξηζηαησκέλα, λα ην έρσ 

γλσξίζεη ζε βάζνο θαη φρη απιά θαη κφλν ζεσξεηηθά-επηθαλεηαθά. Απηφ είλαη έλα ζεκείν ζην 

νπνίν «πάζρνπλ» ζπρλά δηάθνξεο επηηξνπέο θαη ζπλεπαθφινπζα ζπρλά δελ απνδίδνπλ ηνπο 

πξνζδνθψκελνπο θαξπνχο. Η γλψζε απηή ηνπ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κέζσ 

πνηθίισλ ηξφπσλ, φπσο  κε ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε απηφ, π.ρ. επηζθέςεηο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο, αιιά θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ κάζεζε θνξείο, πνπ είλαη 

πνιχηηκε πεγή εκπεηξίαο θαη βάζε γηα κειινληηθέο αιιαγέο. 

εκαληηθφ ζεσξνχκε φηη είλαη έλαο πςειφβαζκνο χκβνπινο λα έρεη επίζεο γλψζε, θαηφπηλ 

κειέηεο, επηηπρψλ πεηξακαηηζκψλ θαη γεληθά πξνγξακκάησλ θαηλνηφκσλ, πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί επηηπρψο ζε άιιεο ρψξεο. Η ζπδήηεζε κε θνξείο άιισλ ρσξψλ, ε ζεσξεηηθή 

κειέηε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, αιιά θαη ε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζηελ πξάμε, φπνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ, θαη ε γλσξηκία άκεζα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα άιισλ ρσξψλ κέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο ζεηηθή.. 

Η κεηάβαζε απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη επίζεο έλα ζέκα πνπ 

πάληα απαζρνιεί ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο. Ο ηξφπνο εηζαγσγήο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη έλα δπζεπίιπην πξφβιεκα, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο, ψζηε λα γίλεηαη κε κηα δηαδηθαζία φζν ην δπλαηφλ αδηάβιεηε θαη αληηθεηκεληθή. 

Δίλαη έλα ζέκα, επνκέλσο, πνπ άπηεηαη άκεζα ησλ αξκνδηνηήησλ ελφο πςειφβαζκνπ 

πκβνχινπ, ν νπνίνο, πξνηνχ πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, νθείιεη λα έρεη κειεηήζεη 

δηεμνδηθά ηα ζπλ θαη ηα πιελ πξνεγνπκέλσλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο,  φπσο 

επίζεο θαη λα έρεη κειεηήζεη αλάινγα ζπζηήκαηα θαη άιισλ ρσξψλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ επηηπρίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Σηόρνο Υπνπξγνύ Παηδείαο: Δθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο κε ρξνλνδηάγξακκα κηαο 

δηεηίαο – αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο-ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο: 

- Η εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο κε ρξνλνδηάγξακκα κηαο δηεηίαο πξνυπνζέηεη πξσηίζησο ηελ 

ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νη νπνίνη ζα 



παίμνπλ ηνλ ηδηαίηεξα θξίζηκν νξγαλσηηθφ ξφιν απηήο. ε κία ηέηνηα επηηξνπή ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ φρη κφλν πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, χκβνπινη κε «ηδηαίηεξεο 

πεξγακελέο» θ.ι.π., αιιά θαη ρακειφβαζκα ζηειέρε, πνπ πξνέξρνληαη φκσο άκεζα απφ ηνλ 

πξνο αμηνιφγεζε ρψξν. Η επηινγή ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ξφινο φισλ απηψλ είλαη πνιππνίθηινο: λα νξηνζεηήζνπλ 

ην πξνο αμηνιφγεζε αληηθείκελν, λα νξίζνπλ ηη ζα αμηνινγεζεί θαη πψο, θαη θπζηθά λα 

αμηνινγήζνπλ ηα εμαρζέληα απνηειέζκαηα. Σν πνηνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε βήκα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο. Κάζε ζηάδην απαηηεί θαη πξνυπνζέηεη λα ιεθζνχλ ππ΄φςηλ 

δηάθνξνη παξάγνληεο, πνπ παίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαγσγή νξζψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο πεξηνρήο, φπνπ 

βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα, ε ζπλεπαγφκελε ζηήξημε ησλ καζεηψλ απφ εμσζρνιηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, ε χπαξμε ηπρφλ ελδνζρνιηθψλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ην 

«θνηλσληθφ θξνληηζηήξην», ε εκπεηξία ησλ δηδαζθφλησλ, ην επηζηεκνληθφ ηνπο background 

θ.ι.π. 

Βέβαηα αλαγθαίν είλαη θαη νη αμηνινγνχκελνη, πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία, λα έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο, γηα ηελ θαιή 

πξναίξεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα εμππεξεηήζεη ε 

αμηνιφγεζε. Πξέπεη λα πεηζηνχλ πσο είλαη ζπλεξγάηεο ζε έλα δχζθνιν έξγν θαη φρη κέξε ελφο 

πεηξάκαηνο ή αθφκε θαη πηζαλνί «απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη», πνπ θηλδπλεχνπλ απιά λα 

θαηεγνξεζνχλ γηα ειιείςεηο, αληθαλφηεηα ή φπνην άιιν αξλεηηθφ ραξαθηεξηζκφ. Οη 

πληνληζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ απηφλ ηνλ 

δηαθσηηζηηθφ ξφιν θαη λα πείζνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζεί ε επηηπρία 

ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Δλ θαηαθιείδη, ρσξίο αμηνιόγεζε (θαη απηναμηνιόγεζε, ζα ηνλίδακε, ε νπνία νδεγεί 

ζηελ αλαηξνθνδόηεζε), δελ λνείηαη εμέιημε ζεηηθή θαη πνξεία βειηίσζεο. Δμάιινπ απηφο 

είλαη θαη ν ζηφρνο θάζε αμηνιφγεζεο θαη φρη ε «θαηαδίθε» αηφκσλ πνπ ζεσξείηαη φηη δελ 

πξνζθέξνπλ ή δελ απνδίδνπλ φζν πξέπεη.- 
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