
 
 

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η 

προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών» 
 

 
Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Εργοδοτών στην Εκπαίδευση) και ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την εκπαίδευση), 

έχοντας συνεργαστεί κατά τη διάρκεια των ετών 2011-2012 στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την 

ποιότητα της εκπαίδευσης με θέμα «το πνεύμα αξιολόγησης στην εκπαίδευση», αναγνώρισαν στην 

τελική τους έκθεση τη σημασία που έχει η προαγωγή αυτού του πνεύματος. 

 
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης και ιδίως το έγγραφο 

με τίτλο «Υποστήριξη των επαγγελμάτων της εκπαίδευσης για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα» 

επιβεβαιώνει τη σημασία των συστημάτων αξιολόγησης για τη βελτίωση της κατάρτισης του διδακτικού 

προσωπικού. 

 

«Δεν αρκεί τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσελκύουν και να εκπαιδεύουν καλό διδακτικό 

προσωπικό· οφείλουν να διατηρούν τους εκπαιδευτικούς στο επάγγελμα και να μεριμνούν για την 

ανάπτυξή τους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσδιορίζουν, να εκτιμούν και να υποστηρίζουν 

τους εκπαιδευτικούς που έχουν ισχυρή επιρροή στη μάθηση των εκπαιδευομένων.  Σε αυτό το πλαίσιο, 

τα αποτελεσματικά συστήματα αξιολόγησης και ανάδρασης μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη 

διδασκαλία στην τάξη, ενθαρρύνοντας το προσωπικό να βελτιώνει τα πλεονεκτήματά του». 

 

Κατά τη διάρκεια του κοινού έργου που αναπτύχθηκε το 2012-2013 με θέμα «Αυτοαξιολόγηση των 

σχολείων και των εκπαιδευτικών», το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της 

γραμμής του προϋπολογισμού για τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις (VS/2012/0228), τα 

μέλη της EFEE και της ΕTUCE συνέχισαν τις έρευνες και τον διάλογό τους με επίκεντρο την 

«Αυτοαξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών». 

 
Η δήλωση αυτή απευθύνεται στους κοινωνικούς εταίρους στην εκπαίδευση και στα εθνικά και τοπικά 

τους μέλη, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και όλους τους λοιπούς σημαντικούς και 

ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό ή εθνικό και τοπικό επίπεδο (σχολεία, διευθυντές σχολείων, 

συλλόγους μαθητών, συλλόγους γονέων, τοπικούς εκπροσώπους). 

 
Ο σκοπός της δήλωσης αυτής έχει πέντε πτυχές, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί 
εταίροι στην εκπαίδευση επιθυμούν: 

 
- να παρέχουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα εθνικά τους μέλη και σε άλλες ενδιαφερόμενες αρχές 

προκειμένου να προωθήσουν το πνεύμα της αυτοαξιολόγησης των σχολείων σε επίπεδο 

διδακτικού προσωπικού και σε εθνικό επίπεδο 



- να συνοψίσουν τα κυριότερα πορίσματα του διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών 

και των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας, τις 

επισκέψεις μάθησης από oμοτίμους και την τελική διάσκεψη 

- να συμβάλουν από κοινού στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στον εκπαιδευτικό τομέα 

στην ΕΕ 

- να συνεργάζονται συνεχώς για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρώπη 

- να ενημερώνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την 

κοινή τους άποψη στο θέμα της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και του διδακτικού 

προσωπικού. 
 

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στην εκπαίδευση συμφώνησαν ως προς τα εξής 
σημεία εκκίνησης: 

 
Προσδιορισμός της διαδικασίας και όχι του μοντέλου 

 
Η ευρεία διακύμανση μεταξύ μοντέλων συστημάτων αυτοαξιολόγησης σε διάφορες χώρες καθιστά 

εξαιρετικά απίθανο να προσδιοριστεί ένα ενιαίο μοντέλο «βέλτιστης» πρακτικής το οποίο θα συνιστάται 

για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, αντιθέτως, έχουν προσπαθήσει να 

εστιάσουν στα χαρακτηριστικά μιας διαδικασίας που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός υποδείγματος 

που να είναι κατάλληλο για τις υπό εξέταση περιστάσεις. Οι περιστάσεις αυτές μπορεί να είναι ένα 

εθνικό πλαίσιο ή ένα περιφερειακό/τοπικό/θεσμικό πλαίσιο. 

 
Η αυτοαξιολόγηση δεν είναι κάτι νέο και δεν θα πρέπει να θεωρείται πρόσθετη επιβάρυνση για τα 

σχολεία ή τους εκπαιδευτικούς. «Στη διδασκαλία, όπως και σε πολλά άλλα επαγγέλματα, η δέσμευση 

για κριτικό και συστηματικό προβληματισμό σχετικά με τις πρακτικές ως βάση για ατομική και 

συλλογική ανάπτυξη, βρίσκεται στο επίκεντρο της έννοιας του «επαγγελματία»1.1 

 
Η αυτοαξιολόγηση δεν είναι κατ’ ανάγκη μια εναλλακτική λύση στην αξιολόγηση από παράγοντες εκτός 

σχολείου. Η αμεροληψία και η αυστηρότητα της διαδικασίας αξιολόγησης μπορούν να ενισχυθούν αν η 

αυτοαξιολόγηση και η εξωτερική αξιολόγηση αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία μιας 

ολοκληρωμένης διαδικασίας. 

 

Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι προφανές ότι οι κοινωνικοί 

εταίροι σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση του 

πνεύματος αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών χωρίς επιπλέον κόστος. Οι 

επισκέψεις μάθησης από ομοτίμους παρείχαν παραδείγματα ως προς τη δυνατότητα επιπλέον 

συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση των αλλαγών. 

 
Προκειμένου να επικρατήσει πνεύμα αυτοαξιολόγησης που θα είναι αποδεκτό σε όλα τα επίπεδα (από 

το σχολείο, τους διευθυντές σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, το μη διδακτικό προσωπικό, τους 

φοιτητές/μαθητές και τους γονείς), οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στην εκπαίδευση υπογραμμίζουν τη 

σημασία των ακόλουθων χαρακτηριστικών μιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης: 

 
1) ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

 
Ο ορισμός και ο σκοπός της αυτοαξιολόγησης του σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι σημαντικοί 

                                                           
1  MacBeath, J. (1999), Schools Must Speak for Themselves: The Case for School Self-Evaluation, London, 

Routledge 



και πρέπει να γνωστοποιούνται σαφώς. 
 

Οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται για να βελτιώσουν τα εθνικά τους συστήματα και δεδομένα 

αυτοαξιολόγησης, ενώ στην ΕΕ υπάρχουν διάφορες πολιτισμικά ενσωματωμένες μορφές. Εργαλεία 

αυτοαξιολόγησης μπορούν να παρασχεθούν σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο, ή και σε σχολικό επίπεδο. 

 

Ποιός(-οί) είναι ο(οι) σκοπός(-οί) της αυτοαξιολόγησης: η βελτίωση, η υπευθυνότητα, ή και τα δύο; Πώς 

θα διεξαχθεί η αξιολόγηση, με ποια συχνότητα και από ποιον; Ποιοί θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν στη 

διαδικασία αξιολόγησης; 

Τι θα δημοσιοποιείται και τι θα παραμένει ιδιωτικό; Υπάρχει περιθώριο προσφυγής κατά μιας 

αμφισβητούμενης αξιολόγησης και σε ποιες περιπτώσεις; Και ποια είναι η ανάδραση από τον 

αξιολογητή; 
 

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά ΚΑΙ η κοινοποίησή τους εκ των προτέρων συμβάλλει στην αξιοπιστία 

του αξιολογητή και στη διαφάνεια των στοιχείων του συστήματος αξιολόγησης. 
 

Τα εργαλεία και τα δεδομένα της αυτοαξιολόγησης πρέπει να ανταποκρίνονται στο πλαίσιο της 

σχολικής κοινότητας και στις ατομικές ανάγκες. 

 
Ως σημείο εκκίνησης, η αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ως τελικό 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, με την παροχή δεδομένων και στοιχείων για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων των σχολείων, της επαγγελματικής ανάπτυξης των ατόμων και για την ανάπτυξη 

και μεγέθυνση των σχολείων ως μαθησιακής κοινότητας. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών, οι διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης 

θα πρέπει επίσης να είναι διαφανείς και να κοινοποιούνται εκ των 
προτέρων. 

 
 

2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Η πείρα τόσο εκτός, όσο και εντός του τομέα της εκπαίδευσης αποδεικνύει σαφώς ότι κάθε σύστημα 

που περιλαμβάνει κάποιο είδος εκτίμησης των επιδόσεων είναι πολύ πιθανότερο να έχει την 

υποστήριξη των εργαζομένων εάν οι ίδιοι συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία σχεδιασμού του 

συστήματος από την αρχή. 

 

Πρέπει να μελετηθούν οι τρόποι συμμετοχής των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι 

οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές σχολείων, οι φοιτητές/μαθητές, οι γονείς, τα σχολικά συμβούλια, οι 

τοπικοί εργοδότες, τα συνδικάτα και το μη διδακτικό προσωπικό, τόσο στον αρχικό σχεδιασμό των 

συστημάτων, όσο και στη λειτουργία τους. 
 

Στην προκειμένη περίπτωση, είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ συμμετοχής σε αυτοαξιολόγηση 

των σχολείων και συμμετοχής στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να 

ζητηθεί η γνώμη των γονέων και των μαθητών σχετικά με τις επιδόσεις του σχολείου συνολικά, αλλά όχι 

σε σχέση με τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών. Αυτό αποτελεί θέμα προς εξέταση στο πλαίσιο κάθε 

εθνικής νοοτροπίας. 
 

Ωστόσο, στην πράξη, η εμπειρία από διαφορετικές χώρες της ΕΕ δείχνει σαφώς την προστιθέμενη αξία 

της συμμετοχής των γονέων και των μαθητών σε διάφορες διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, είτε σχολείων, 

είτε εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή αυτή συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του σχολείου ως γενικής 



μαθησιακής κοινότητας, όπου γονείς και μαθητές μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να 

αισθάνονται ότι εισακούονται και γίνονται εταίροι. 
 

Οι διευθυντές σχολείων έχουν την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι το επίκεντρο της 

αυτοαξιολόγησης των σχολείων είναι η βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και των αποτελεσμάτων 

των εκπαιδευομένων. 
 

Ομοίως, θα πρέπει να διαθέτουν, ή να αποκτήσουν, την ικανότητα να ενθαρρύνουν ένα αποτελεσματικό 

πνεύμα αυτοαξιολόγησης των σχολείων. Η επιμόρφωση των διευθυντών σχολείων ΚΑΙ των 

εκπαιδευτικών, για να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τα στοιχεία της αυτοαξιολόγησης είναι, 

επομένως, απαραίτητη. 

 

Είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί η εξωτερική αξιολόγηση των 

σχολείων με την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, κατά προτίμηση σε μια ενιαία διαδικασία. 

 
3) ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 

 
Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι απλή. Τα πολύπλοκα συστήματα συχνά αποτυγχάνουν λόγω των 

εγγενών τους αντιφάσεων. 

 

Εάν δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί με σαφήνεια στους εργαζομένους, στους γονείς και στους μαθητές 

ποιός είναι ο σκοπός ενός συστήματος αξιολόγησης και ποιος ο τρόπος λειτουργίας του, το σύστημα 

θα πρέπει να απλουστευτεί. 
 

Εάν τα συστήματα και τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης καταρτίζονται σε κεντρικό επίπεδο, οι αρχές 

ενδέχεται να πρέπει να προβλέπουν έναν βαθμό ευελιξίας, δεδομένου ότι ο υπερβολικός αριθμός 

νομικών λεπτομερειών ή επιτακτικών πολιτικών μπορεί να περιορίζει τη σχολική αυτονομία. 
 

4) ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να είναι συνεκτική, αλλά ταυτόχρονα να θεωρείται ως συνεχώς 

βελτιούμενο σύστημα. 

 
Οι κοινωνικοί εταίροι, όταν εργάζονται για την αλλαγή ή την επικαιροποίηση των συστημάτων τους 

αξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνεκτιμούν τις αξίες των πολιτισμικά 

ενσωματωμένων εκπαιδευτικών τους συστημάτων και να μη λησμονούν ότι η εν λόγω αλλαγή είναι μια 

διαδικασία. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη 

μια μέρα στην άλλη· χρειάζεται χρόνος για την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 
Επιπλέον, για να επιτύχουν οι παιδαγωγικές αλλαγές, πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα το οποίο να 

επιτρέπει τη διαδικασία δοκιμής-σφάλματος. Το σημαντικό είναι να αξιολογείται η διαδικασία και να 

αντλούνται διδάγματα από την προηγούμενη εμπειρία. 
 

Για να είναι συνεκτικά τα συστήματα αυτοαξιολόγησης πρέπει να είναι επικαιροποιημένα, σύγχρονα και 

εγκεκριμένα σε όλα τα επίπεδα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 

Η αρχή της συνεκτικότητας ισχύει και για την αξιολόγηση των προσώπων. Όλο το προσωπικό, 

συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, θα πρέπει να θεωρείται ότι υπόκειται στο ίδιο καθεστώς ενός 

συνεκτικού και ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης. 
 



Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης συμφωνούν ως προς το ότι η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικής 

αυτοαξιολόγησης των σχολείων. 

 
Θα πρέπει να είναι σαφές ότι σκοπός της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η δημιουργία 

ικανότητας των εκπαιδευτικών και η ενθάρρυνση της επαγγελματικής τους εξέλιξης, καθώς και ότι τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμεύουν ως καταλύτης για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη 

μάθηση. 

 

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία και, ως εκ τούτου, οι αποφάσεις που αφορούν τις 

ανάγκες ανάπτυξης των επιμέρους εκπαιδευτικών θα πρέπει να βασίζονται σε όλα τα εφαρμόσιμα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και όχι μόνο στην πιο πρόσφατη αποτύπωση της τρέχουσας 

κατάστασης. 

 
Η αυτοαξιολόγηση των διδασκόντων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνεκτικής διαδικασίας 

αυτοαξιολόγησης, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται όλα τα συναφή στοιχεία των σχολικών 

δραστηριοτήτων. 
 

Σκοπός των συστημάτων αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι να προσδιοριστούν οι τομείς στους 

οποίους υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και να ληφθούν μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία· τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν πολλές και διάφορες πρωτοβουλίες, όπως στοχευμένη ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και 

υποστήριξη και καθοδήγηση μεμονωμένων διδασκόντων. 

 

Το θέμα των χαμηλών επιδόσεων μεμονωμένων διδασκόντων πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση τις 

συμφωνίες και τις ρυθμίσεις για την επίλυση θεμάτων προσωπικού. 

 

Συμπεράσματα: 
 

Το έργο που έχουν επιτελέσει οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στην εκπαίδευση βάσει του σχεδίου 

«αυτοαξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών» κατά τη διετία 2012-2013, και ιδιαίτερα οι 

διάλογοι κατά τη διάρκεια επισκέψεων αμοιβαίας μάθησης μεταξύ ομοτίμων σε διάφορα κράτη μέλη 

της ΕΕ, επιβεβαιώνουν ότι τα ικανοποιητικά εργαλεία και στοιχεία αυτοαξιολόγησης συμβάλλουν 

σαφώς στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και του κοινωνικού διαλόγου στα σχολεία, ενώ 

βελτιώνουν την ικανότητα των σχολείων να επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα που ικανοποιούν τόσο 

τους γονείς, όσο και τους μαθητές. 
 

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης κατανοούν τον σημαντικό ρόλο που 

μπορούν να διαδραματίσουν στην προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών. 

 
Κατά συνέπεια, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν τη 

δέσμευση να προωθήσουν ενεργά το πνεύμα της αυτοαξιολόγησης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, μεταξύ 

άλλων με τη διανομή της παρούσας δήλωσης σε εθνικό επίπεδο, με σεβασμό της εθνικής εκπαιδευτικής 

δομής των χωρών τους. Θα ήθελαν να προτρέψουν τους κοινωνικούς εταίρους των κρατών μελών να 

δώσουν συνέχεια στην ευρωπαϊκή δήλωση μέσω, για παράδειγμα, οργάνωσης εργαστηρίων ή άλλων 

εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση του πνεύματος αυτοαξιολόγησης 

σε εθνικό επίπεδο. 

 



Με τον τρόπο αυτό, εργάζονται από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων: για να βελτιωθεί η 

ποιότητα της εκπαίδευσης με την παροχή δεδομένων και εργαλείων σχετικά με την ανάπτυξη 

ικανοτήτων των σχολείων, την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων 

καθώς και την ανάπτυξη και την αύξηση των σχολείων ως μαθησιακής κοινότητας. 

 

Η παρούσα δήλωση εγκρίθηκε από την ολομέλεια του ESSDE στις 12 Νοεμβρίου 2013. 
 
 
 
 
 

Για την EFEE      Για την ETUCE 
 
 

 
 

Bianka Stege      Martin Rømer 
 

Γενική Γραμματέας     Διευθυντής για την Ευρώπη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρωτότυπο κείμενο είναι στην αγγλική γλώσσα. 


