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Περίληψη 

 Η εκπαίδευση και το σχολείο, μεταξύ πολλών άλλων λειτουργιών του, καλείται 
να προετοιμάσει τους νέους για τη ζωή και τη δράση τους σε μια δημοκρατική 
κοινωνία και …«ο  μόνος τρόπος για να μάθουμε τη δημοκρατία είναι να τη 
ζήσουμε (Dewey, 1859-1952). Καθώς η δημοκρατία δεν διδάσκεται αλλά 
βιώνεται, ο τρόπος που οργανώνεται η καθημερινή ζωή σε μια σχολική μονάδα, 
το στυλ ηγεσίας, η διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαμορφώνουν το 
δημοκρατικό ήθος των μαθητών και μελλοντικών πολιτών. Η πρακτική της 
αυτοαξιολόγηση θεωρούμε ότι μπορεί να διασφαλίσει ένα πλαίσιο 
εκδημοκρατισμού της διοίκησης του σχολείου και του σχολείου εν γένει. Η 
παρούσα εισήγηση επιχειρεί να δώσει κάποιες πρώτες απαντήσεις στα 
ερωτήματα «Γιατί και υπό ποιες προϋποθέσεις η αυτοαξιολόγηση μπορεί να 
συμβάλει στην καλλιέργεια δημοκρατικού κλίματος στο σχολείου και 
δημοκρατικού ήθους στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία;». 
 Λέξεις-κλειδιά: Δημοκρατική εκπαίδευση, δημοκρατικό σχολείο, διοίκηση 

σχολικής μονάδας, αυτοαξιολόγηση 

Abstract 

Education has to prepare young people for their lives and activities in a 
democratic society and ... "the only way to learn democracy is to live it” (Dewey, 
1859-1952). As democracy is something that is not taught but experienced, the 
way that daily life is organized in a school unit (e.g. the school leadership style, 
the decision-making and interaction between those involved in the educational 
process), shape the democratic ethos of the students. We believe that schools’ 
self-assessment can provide a framework for the democratization of school 
administration and the school in general. This paper attempts to provide some 
initial answers to the question: "Why and under which conditions can schools’ 
self-assessment contribute to fostering a democratic school and democratic 
ethics for the educational process". 
 Keywords: Democratic education, democratic school, school management, 

school self-assessment 

Εισαγωγή 

Η αξία της δημοκρατικής εκπαίδευσης είναι πλέον αναμφισβήτητη. 
Δημοκρατικό είναι το κάθε σχολείο που αντιμετωπίζει όλους τους εμπλεκόμενους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία –μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, στελέχη 
εκπαίδευσης- ως ισότιμα μέλη ικανά να συναποφασίζουν για τις εκπαιδευτικές και 
διδακτικές διαδικασίες, το σχολείο που διασφαλίζει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους 
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τους μαθητές και ταυτόχρονα είναι ένα σχολείο που προετοιμάζει τους 
μαθητές εμφυσώντας τις αξίες και καλλιεργώντας τις δεξιότητες που θα τους 
καταστήσουν ικανούς δημοκρατικούς πολίτες. Ωστόσο, μεγάλη συζήτηση γίνεται 
ακόμη για τις πρακτικές και τις δομές που θα διασφαλίσουν αυτό το δημοκρατικό 
κλίμα στο σχολείο και στην εκπαίδευση γενικότερα. Μια από τις πολλές αυτές 
πρακτικές είναι η αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση επιτρέπει την ανίχνευση των 
ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών μιας σχολικής μονάδας, συμβάλλει στην 
καλλιέργεια πνεύματος συλλογικότητας, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες του σχολείου 
για τη βελτίωση του και διασφαλίζει τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων στις 
πρωτοβουλίες αυτές (Σολομών 1999: 18). Αποτελεί μια πολιτική κάθε σχολείου που 
επιθυμεί να καταγράψει τις «φωνές» όλων όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αλλά και να «επικοινωνήσει» με τρόπο συστηματικό και ορθολογικό με 
όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία: μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, τοπική κοινωνία, στελέχη διοίκησης της 
εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, υπάρχουν οι κίνδυνοι η εσωτερική 
αξιολόγηση να επικεντρωθεί σε ‘ανώδυνες’ για το σχολείο πτυχές του 
εκπαιδευτικού έργου, να μην οδηγήσει σε σχέδια βελτίωσης του εκπαιδευτικού 
έργου, να μην έχει διάρκεια και συνέχεια και να δημιουργήσει στη σχολική μονάδα 
κλίμα ελέγχου, ανταγωνισμού, καχυποψίας. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος να 
αποτελέσει επίφαση αυτοαξιολόγησης και να μετατραπεί σε εξωτερική αξιολόγηση 
και μέσω ελέγχου. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να δώσει κάποιες πρώτες 
απαντήσεις στα ερωτήματα «Γιατί και υπό ποιες προϋποθέσεις η αυτοαξιολόγηση 
μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια δημοκρατικού κλίματος στο σχολείου και 
δημοκρατικού ήθους στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία;» 

Σχολείο και Δημοκρατία 

Σήμερα υπάρχει ένα διπλό αίτημα, αφενός να διασφαλιστεί ένα δημοκρατικό 
κλίμα στο σχολείο και αφετέρου το σχολείο να διαμορφώσει πολίτες ικανούς να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα της σύγχρονης Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία είναι 
έννοια πολύ ρευστή, οριοθετείται πολλαπλά και διαφορετικά ανάλογα με τον τόπο 
και το χρόνο, έχει μακρά και ταραχώδη ιστορία. Στο κείμενό αυτό η Δημοκρατία 
νοείται ως «αναβαθμός πολιτισμού», ως αξία, ως πολίτευμα και κυρίως ως τρόπος 
ζωής. Δημοκρατική είναι η κοινωνία της οποίας οι πολίτες, διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους και σέβονται τις υποχρεώσεις τους, σέβονται τη σειρά τους στην 
ουρά, τηρούν τους νόμους από σεβασμό και πίστη στο νόμο και όχι από φόβο στον 
«αστυνόμο», πιστεύουν στην ισότητα, συμμετέχουν στα κοινά, παίρνουν ελεύθερα 
αποφάσεις για τη ζωή τους, διευθετούν τις διαφορές τους με το λόγο και όχι με τη 
βία, υιοθετούν πρακτικές συμβιβασμού όταν χρειάζεται, αποδέχονται και γιατί όχι 
απολαμβάνουν και αξιοποιούν τη διαφορετικότητα (Τερζάκης 2000, Alshurman 
2015). Η Δημοκρατία δεν νοείται ως σκοπός, αλλά ως το μέσο με το οποίο 
πραγματώνονται δύσκολοι και σημαντικοί σκοποί, όπως η ανάπτυξη και η 
ελευθερία (Holt 1979). Επίσης, η Δημοκρατία δεν είναι έννοια αυθύπαρκτη, δεν 
αποτελεί έννοια κανονιστική, αλλά είναι το αποτέλεσμα του τρόπου ζωής και 
δράσης του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αυτό συνεπάγεται ότι ο καθένας μας θα πρέπει 
να εκπαιδευτεί για να ζήσει ως δημοκρατικός πολίτης, για να διατηρήσει και κυρίως 
για να διαμορφώσει μια δημοκρατική κοινωνία. Η εκπαίδευση και το σχολείο, 
μεταξύ πολλών άλλων λειτουργιών του, καλείται να προετοιμάσει τους νέους για 
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τη ζωή και τη δράση τους σε μια δημοκρατική κοινωνία… και ο μόνος τρόπος για να 
«μάθουμε» τη δημοκρατία είναι να τη «ζήσουμε» (Dewey, 1859-1952).   

Το αίτημα για δημοκρατική εκπαίδευση και η σύνδεση δημοκρατίας και 
εκπαίδευσης σαφώς δεν είναι κάτι νέο, έχει απασχολήσει στοχαστές, φιλοσόφους 
και παιδαγωγούς, από τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη έως και σήμερα. Ωστόσο, ο 
πρώτος που εισηγήθηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση για μια δημοκρατική 
εκπαίδευση είναι ο Dewey, ο οποίος περιγράφει ένα δημοκρατικό σχολείο στο 
οποίο διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης και δράσης, η διδασκαλία έχει ως 
επίκεντρο τον μαθητή και όχι την ύλη, διασφαλίζεται η σύνδεση του σχολείου με τη 
ζωή,  προωθείται η ισότητα και η ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων.  

Το σχολείο στο πλαίσιο της σύγχρονης Δημοκρατίας καλείται και μπορεί να 
παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στη νέα γενιά μέσα από τη διδασκαλία, τη σχολική 
ζωή και τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης. Πρόκειται για πτυχές του 
εκπαιδευτικού έργου οι οποίες είναι αλληλένδετες, αλλά για πρακτικούς και μόνο 
λόγους στο σημείο αυτό διαχωρίζονται. Ειδικότερα στο άρθρο αυτό θα εστιάσουμε 
στη διοίκηση και την οργάνωση μιας σχολικής μονάδας, στις δομές και στις 
διαδικασίες που προάγουν τη Δημοκρατία σε μια σχολική μονάδα. Καθώς η 
δημοκρατία δεν διδάσκεται αλλά βιώνεται, ο τρόπος που οργανώνεται η 
καθημερινή ζωή σε μια σχολική μονάδα, το στυλ ηγεσίας, η διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, διαμορφώνουν το δημοκρατικό ήθος των μαθητών και μελλοντικών 
πολιτών.  

Βασική προϋπόθεση για την καλλιέργεια αυτού του δημοκρατικού ήθους 
είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν την τάξη και την καθημερινότητα, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων, η αξιολόγηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου, οι 
δραστηριότητες της σχολικής ζωής, ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. 
Σε ένα πλαίσιο δημοκρατικής και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων όλοι οι 
συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ελεύθεροι να εκφράσουν τις 
απόψεις, τις ιδέες τους και να μοιραστούν τις σκέψεις τους με όσους έχουν αναλάβει 
τη διοίκηση του οργανισμού. Παράλληλα διασφαλίζεται το περιβάλλον και οι 
διαδικασίες, ώστε να εξετάζονται και να αξιοποιούνται  οι καλύτερες ιδέες και 
προτάσεις. Το προσωπικό του σχολείου ενθαρρύνεται για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, ευθυνών και ρίσκων (Alshurman 2015). Η ανοικτή ροή ιδεών –
ανεξάρτητα από τη «δημοτικότητα» αυτών των ιδεών- επιτρέπει στους ανθρώπους 
να είναι περισσότερο ενημερωμένοι και η πίστη στην ατομική και συλλογική 
ικανότητα των ανθρώπων να επιλύουν τα προβλήματα που ανακύπτουν ενισχύει 
το αίσθημα ευθύνης. Για την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης είναι αναγκαία 
όχι μια «τεχνητή» συλλογική λήψη αποφάσεων, αλλά η ουσιαστική συμμετοχή 
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, σε κάποιες περιπτώσεις και μελών της 
ευρύτερης κοινότητας στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους  (Apple 
& Beane 1995). Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή 
τόσο των γονέων (Feu κ.ά. 2017) όσο και των μαθητών (Flutter 2007; Edelstein 
2011) στη λήψη αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια συνεργατική 
κουλτούρα όπου οι ευθύνες διαμοιράζονται και παρέχεται υποστήριξη σε όλους για 
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να επιτελέσουν το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Sleeter 2008; Feu κ.ά. 
2017).  

Μια δεύτερη βασική αρχή για τη διαμόρφωση δημοκρατικού κλίματος σε μια 
σχολική μονάδα είναι η αποδοχή και η αξιοποίηση της διαφορετικότητας. Σε μια 
δημοκρατική σχολική μονάδα η διαφορά δεν θεωρείται πρόβλημα, αντίθετα οι 
διαφορές θεωρούνται ευκαιρίες εμπλουτισμού της κοινότητας. Επίσης, 
διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στη γνώση και στις παροχές του σχολείου. Συχνά οι 
ανισότητες προκαλούνται από εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες, τους οποίους 
το δημοκρατικό σχολείο, καλείται να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί. Η χάραξη 
ενός κοινού οράματος, ενός κοινού σκοπού σε μια σχολική μονάδα μπορεί να 
γεφυρώσει της όποιες διαφορές και να λειτουργήσει συνεκτικά (Apple & Beane 
1995).  

Ωστόσο, για να αναπτύξουν οι μαθητές τις ιδιότητες του πολίτη δεν αρκεί η 
διδασκαλία της Δημοκρατίας ούτε η άσκηση σε εκλογικές διαδικασίες και η 
εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων. Τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές (π.χ. ανεργία, συναισθηματική πίεση, αίσθημα ανασφάλειας, μοναξιά 
κ.λπ.) υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε μαθησιακής διαδικασίας και εμποδίζουν 
τους μαθητές να εστιάσουν στη μάθηση, πόσο μάλλον στη μύησή τους στις αρχές 
και στις αξίες της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο το σχολείο να συνδεθεί 
ουσιαστικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας των μαθητών. «Η 
δημοκρατική εκπαίδευση είναι μάθηση από τον κόσμο και όχι μάθηση για τον 
κόσμο… μάθηση από τη Δημοκρατία και όχι μάθηση για τη Δημοκρατία» (Farenga 
2011). Οι Feu κ.ά. (2017) εισηγούνται τον όρο “inhabitance” (διαβίωση) για να 
περιγράψουν ένα σύνολο ενεργειών, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν στην 
εκπαιδευτική κοινότητα –και κυρίως στους μαθητές- ένα αίσθημα ασφάλειας, 
αυτοπεποίθησης, αυτονομίας, θετικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους, 
ικανοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλει, καταρχάς, η διασφάλιση των 
προϋποθέσεων εκείνων που θα καταστήσουν δυνατή τη συμμετοχή των γονέων 
στη διαχείριση των σχολικών θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων (π.χ. εύκολη 
πρόσβαση στο σχολείο, υλοποίηση ηλεκτρονικών συσκέψεων, υλοποίηση 
συναντήσεων σε ώρες και τόπο που να διευκολύνει τη συμμετοχή των εργαζόμενων 
γονέων). Επίσης, σε επίπεδο σχολικής τάξης βασική προϋπόθεση διασφάλισης 
κλίματος δημοκρατίας είναι η δημιουργία συνθηκών τέτοιων που θα βοηθήσουν 
όλους του μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους 
χρειαστούν στη ζωή και θα τους καταστήσουν αυτόνομους και δημιουργικούς 
πολίτες (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία, πρόσβαση όλων των μαθητών σε 
πόρους, παροχές, εγκαταστάσεις). Τέλος, οι υποδομές και οι πόροι, μπορούν να 
συμβάλουν στη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας, ευχάριστου περιβάλλοντος και 
κυρίως ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Γιατί η αυτοαξιολόγηση μπορεί να προάγει τη Δημοκρατία; 

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης συμβάλλει στη διερεύνηση για το 
επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο, και μέσω αυτής προωθούνται διαδικασίες 
ανάπτυξης των σχολείων, υποστηρίζεται η λήψη ορθολογικών αποφάσεων και 
λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης (Σολομών 1999: 15-20). Η αξιολόγηση σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας θα μπορούσε να είναι εξωτερική (επιθεώρηση, παρακολούθηση 
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διαφόρων πτυχών του εκπαιδευτικού έργου, εντοπισμένες μελέτες) ή εσωτερική 
(αυτοαξιολόγηση). Για να διακρίνουμε την εσωτερική από την εξωτερική 
αξιολόγηση αρκεί να απαντήσουμε σε τέσσερα ερωτήματα (Scheerens 2000: 102-
103): α) Ποιοι αναθέτουν και χρηματοδοτούν την αξιολόγηση, β) Ποιοι υλοποιούν 
την αξιολόγηση, γ) Ποιοι αξιολογούνται και δ) Ποιοι αξιοποιούν τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης. Όταν αυτοί που αναθέτουν, υλοποιούν και αξιοποιούν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν ταυτίζονται με αυτούς που αξιολογούνται, 
πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση. Όταν αυτοί που αξιολογούνται είναι και αυτοί 
που υλοποιούν την αξιολόγηση, καθώς και αυτοί που αποκλειστικά αξιοποιούν τα 
αποτελέσματά της –ακόμη και όταν η αξιολόγηση ανατίθεται και υλοποιείται από 
άλλους- πρόκειται για αυτοαξιολόγηση. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που τα 
όρια εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, όταν για 
παράδειγμα κάποιος έξω από το σχολείο αναθέτει στο σχολείο να υλοποιήσει τη 
δική του αξιολόγηση, αλλά τα αποτελέσματα αξιοποιούνται τόσο από το σχολείο 
όσο και από αυτόν που αναθέτει και χρηματοδοτεί (π.χ. Υπουργείο Παιδείας) 
(περισσότερα για τη διάκριση εσωτερικής- εξωτερικής αξιολόγησης βλ. στο Ryan & 
Tefler 2011: 177-180).  

Κάθε μορφή εξωτερικής αξιολόγησης -υπό την προϋπόθεση ότι υλοποιείται 
ορθολογικά και αντικειμενικά- μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του έργου του 
σχολείου, καθώς δρα ως κίνητρο για βελτίωση, βοηθά στον εντοπισμό 
λανθανόντων προβλημάτων και αδυναμιών, επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ 
σχολείων και τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν σε επίπεδο κεντρικό για το 
σχεδιασμό βελτιωτικών δράσεων (Σολομών 1999: 16- 18). Ωστόσο, οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις συνήθως επικεντρώνονται σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά και 
επιφανειακές παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου, δημιουργούν στους 
εκπαιδευτικούς αντιστάσεις, αμφισβήτηση για την αντικειμενικότητά τους, 
γεννούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών και υπονομεύουν τη συνοχή 
του συλλόγου διδασκόντων.  

Οι αδυναμίες της εξωτερικής αξιολόγησης μπορούν να ξεπεραστούν με την 
υιοθέτηση από τις σχολικές μονάδες εσωτερικών μορφών αξιολόγησης. Από 
μακροχρόνια έρευνα στην Ολλανδία προκύπτει ότι η αυτοαξιολόγηση συνέβαλε, 
ώστε τα σχολεία να καταστούν σταδιακά πιο αποτελεσματικά στη λειτουργία τους, 
στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην επίτευξη των στόχων τους 
(Schildkamp κ.ά. 2009). Η αυτοαξιολόγηση επιτρέπει την ανίχνευση των ιδιαίτερων 
συνθηκών και αναγκών μιας σχολικής μονάδας, συμβάλλει στην καλλιέργεια 
πνεύματος συλλογικότητας -όχι μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ 
εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων- ενθαρρύνει πρωτοβουλίες του σχολείου για τη 
βελτίωση του και διασφαλίζει τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων στις 
πρωτοβουλίες αυτές (Σολομών 1999: 18). Αποτελεί μια πρακτική που επιτρέπει 
στα σχολεία να βελτιώσουν την ποιότητα του έργου τους βελτιώνοντας την 
«αυτογνωσία» τους και αναλαμβάνοντας την ευθύνη των αποτελεσμάτων του 
έργου τους (MacBeath 2001). Επιπλέον, καλλιεργεί πνεύμα συλλογικότητας, 
ενισχύει τον αυτοέλεγχο και την αυτορρύθμιση, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και 
καλλιεργεί κλίμα συνευθύνης (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου 2017).   

Προσπαθώντας να απαντήσουμε στο κεντρικό ερώτημα του άρθρου αυτού, 
«Γιατί η αυτοαξιολόγηση μπορεί να προάγει τη Δημοκρατία», καταλήγουμε στα 
εξής, Η αυτοαξιολόγηση:  
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 Προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Όλοι έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να εκφραστούν ελεύθερα και να συμμετάσχουν με τον τρόπο αυτό 
στην αποτίμηση και εν συνεχεία στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
έργου. Επιτρέπει σε όλους να έχουν σαφή εικόνα για το εκπαιδευτικό 
έργο, δημιουργεί αίσθημα ευθύνης και τους θέτει προ των ευθυνών 
τους σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση  δράσεων 
βελτίωσης. Το αίσθημα της ευθύνης είναι πρωταρχικό «συστατικό» 
για να έχουμε μια δημοκρατική κοινωνία και θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι είναι και ένα έλλειμμα στις σύγχρονες δημοκρατίες, στις 
οποίες παρατηρείται η τάση μετατόπισης των ευθυνών.  

 Δίνει την ευκαιρία ή καλύτερα απαιτεί τη συλλογική δράση. Στο 
πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης οι συμμετέχοντες καλούνται να 
συνομιλήσουν ως ισότιμοι εταίροι, να τεκμηριώσουν τις θέσεις τους 
και να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις και σχέδια βελτίωσης του 
σχολείου, τα οποία και δεσμεύονται να υπηρετήσουν. Η 
συλλογικότητα, ο διάλογος και η δέσμευση σε αποφάσεις που 
συναποφασίζονται αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικού 
πολιτεύματος 

 Διασφαλίζει τη δυνατότητα για την ανίχνευση, την καταγραφή και 
την αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σχολικής μονάδας. 
Συνεπώς, είναι μια πρακτική που εστιάζει στη διαφορετικότητα και 
τη δημιουργική αξιοποίησή της. Μέσω της αυτοαξιολόγησης 
καταγράφονται όλες οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας και των 
μελών της και με βάση τις ιδιαιτερότητες αυτές σχεδιάζεται το 
εκπαιδευτικό έργο. Σε μια κοινωνία διαπολιτισμική, έντονα 
διαφοροποιημένη, πλουραλιστική, η εστίαση στη διαφορά και η 
προώθηση των ίσων ευκαιριών αποτελεί αδήριτη ανάγκη  

 Τέλος, η αυτοαξιολόγηση υπηρετεί το αίτημα για αποκέντρωση στη 
διοίκηση του σχολείου, για  αυτονομία της σχολικής μονάδας και 
συνεπώς για εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος 
(Hargreaves & Fullan, 1998, Kyrakides & Campbell 2004, Κουλαϊδής, 
2006).  

Ωστόσο, εύλογα γεννώνται ερωτήματα, αμφιβολίες ακόμη και 
αμφισβητήσεις για το κατά πόσο στην πράξη η αυτοαξιολόγηση μπορεί όντως να 
επιτελέσει έναν τόσο σημαντικό ρόλο για την καλλιέργεια του δημοκρατικού ήθους 
και του δημοκρατικού πολίτη. Το ερώτημα αυτό ταυτίζεται με το ερώτημα «Κατά 
πόσο μπορεί να υιοθετηθεί η πρακτική της αυτοαξιολόγησης από τις σχολικές 
μονάδες». Αν η αυτοαξιολόγηση υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της και τη φιλοσοφία 
της, ταυτίζεται με τη δημοκρατία και αποτελεί αναπόδραστο αποτέλεσμα η 
καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους. Όμως, είναι εφικτή η υιοθέτηση αυτής της 
πρακτικής; Ποιες οι προϋποθέσεις για την οργανική ένταξη της αυτοαξιολόγησης 
στη ρουτίνα των σχολείων;  

Προϋποθέσεις αυτοαξιολόγησης  

Η σύγχρονη διεθνής εκπαιδευτική πραγματικότητα, δυστυχώς, αποδεικνύει 
ότι η αυτοαξιολόγηση δεν έχει γενικευθεί ως πρακτική και αυτό γιατί δεν 
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υιοθετούνται σε επίπεδο εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την προώθησή της. Στον Πίνακα 1 καταγράφονται αυτές οι 
προϋποθέσεις και δίνεται μια εικόνα για τη διεθνή πραγματικότητα.  

Οι πιο συνήθεις πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί είναι η απαραίτητη 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των στελεχών διοίκηση, 
καθώς και η ύπαρξη κάποιου ειδικού σε θέματα αυτοαξιολόγησης, στον οποίο θα 
μπορούσαν να απευθύνονται οι σχολικές μονάδες συμβουλευτικά.  

Από ελάχιστες χώρες έχουν υιοθετηθεί πρακτικές όπως η δημιουργία 
δικτύων σχολείων για την ανταλλαγή εμπειριών, η καταγραφή ενός μοντέλου 
αριστείας το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός και φυσικά η 
οικονομική υποστήριξη της αυτοαξιολόγησης. Επίσης, είναι εμφανέστατο ότι 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, καθώς υπάρχουν χώρες που 
υιοθετούν αρκετές από τις πρακτικές αυτές και άλλες, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, που δεν έχουν κάνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.
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Πίνακας 1 
Υποστηρικτικά μέτρα που διατίθενται για την εσωτερική αξιολόγηση (Πηγή: European Comission 2004, σελ. 124)  

 
Α. Εκπαίδευση, Β. Πλαίσιο και μοντέλα αξιολόγησης, Γ. Σύμβουλος/ πρόσωπο αναφοράς, Δ. Δείκτες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, Ε. Έρευνες και δημοσιεύσεις, Ζ. Οδηγίες και εγχειρίδια, Η. Ιστοσελίδα, Θ. 
Κριτήρια, δείκτες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εξωτερικά αξιολόγηση, Ι. Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, 
Κ. Μοντέλο αριστείας και Λ. Οικονομική υποστήριξη 
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Προκειμένου η αυτοαξιολόγηση στη χώρα μας να αποτελέσει μοχλό 
βελτίωσης μιας σχολικής μονάδας και εχέγγυο δημοκρατίας θα πρέπει να 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να 
συνοψιστούν στις ακόλουθες:  

Θετική στάση όλων των εμπλεκόμενων –διευθυντή, εκπαιδευτικών, 
μαθητών, γονέων, πολιτείας-  απέναντι στο θεσμό (Schildkamp & Visscher 2010). Η 
αυτοαξιολόγηση δεν αποτελεί πρακτική η οποία θα μπορούσε να εισαχθεί στα 
σχολεία από «πάνω» προς τα «κάτω», καθώς κάτι τέτοιο είναι αντιφατικό με την 
ίδια τη φιλοσοφία και τη στόχευσή της. Αποτελεί πράξη αναστοχασμού και γι’ αυτό 
προϋποθέτει τα εμπλεκόμενα μέλη να έχουν τα κίνητρα, τη βούληση και την ανάγκη 
να εμπλακούν σε μια τέτοια αναστοχαστική διαδικασία. Φυσικά για να 
καλλιεργηθεί η διάθεση αυτή απαιτείται η ανάλογη ενημέρωση και γνώση.  

Κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Για την ουσιαστική ένταξη 
της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στη ρουτίνα του σχολείου, καταρχάς, 
προϋποτίθεται ότι το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων εμπλέκεται στις 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και διακρίνεται από αίσθημα δέσμευσης για την 
αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν, με στόχο τη βελτίωση της σχολικής 
μονάδας. Η δέσμευση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία εξαρτάται από την 
ετοιμότητά τους. Η ετοιμότητα δεν είναι απόρροια μόνο των στάσεων, της διάθεσής 
τους ούτε είναι ζήτημα απλώς ιδεολογικό, αλλά προϋποθέτει γνώσεις και 
δεξιότητες για το σχεδιασμό της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, την κατασκευή 
κατάλληλων εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων, την ανάλυση και την 
ερμηνεία των δεδομένων που θα προκύψουν. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η 
κατάλληλη, προετοιμασία μέσω των αρχικών σπουδών και η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο έργο αυτό (Ryan, Chandler και 
Samuels 2007, Vanhoof 2009) 

Υποστήριξη από τον διευθυντή (Schildkamp & Visscher 2010) και 
κατάλληλο στυλ ηγεσίας της σχολικής μονάδας. Απαιτείται μια δημοκρατική και 
συμμετοχική ηγεσία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 
κατανεμημένη ηγεσία (distributed leadership) δεν ταυτίζεται με τη δημοκρατική 
ηγεσία. Μάλιστα μια κατανεμημένη ηγεσία –όταν βασίζεται σε μια ιεραρχία, όταν η 
διοίκηση αποφασίζει τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και ψηφοφορία και 
όταν δίνει προτεραιότητα στη διαχείριση μιας συγκεκριμένης ατζέντας η οποία 
συντάσσεται είτε από την πολιτεία είτε από την κεντρική διοίκηση- θα μπορούσε 
να αποτελέσει μέσο ελέγχου παρά μέσο εκδημοκρατισμού (Mitchell 2017) 

Ενσωμάτωση της διαδικασίας στη ρουτίνα του σχολείου και οργανική 
σύνδεσή της με άλλες διοικητικές λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός του 
εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, αυτοαξιολόγηση και προγραμματισμός θα 
πρέπει να νοούνται ως μια ενιαία, συνεχής και κυκλική  διαδικασία (Λιακοπούλου 
2014).  

Αποσύνδεση από την εξωτερική αξιολόγηση. Αν και η βιβλιογραφία 
προτείνει τη συμπληρωματική αξιοποίηση εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, κάτι τέτοιο στην ελληνική πραγματικότητα θα ήταν καταστροφικό. 
Οι πρότερες εμπειρίες από το θεσμό του επιθεωρητή, το συγκεντρωτικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, η κουλτούρα εκπαιδευτικών, διευθυντών, αλλά και της 
ελληνικής κοινωνίας γενικότερα απέναντι σε διαδικασίες αξιολόγησης, αποτελούν 
εμπόδια στη σύνδεση εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης. Μόνο η πλήρης 
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αποσύνδεση της αυτοαξιολόγησης από κάθε άλλη μορφή αξιολόγησης θα 
μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος για την καθιέρωση αυτής της 
πρακτικής. 

Ισότιμη συμμετοχή μαθητών και γονέων. Υπάρχει η τάση οι μαθητές και οι 
γονείς –ως μη ειδικοί- να θεωρείται ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη 
διαδικασία αυτοαξιολόγησης και λήψης αποφάσεων που αφορούν τη σχολική 
μονάδα. Κάτι τέτοιο όμως αντίκειται στη φιλοσοφία, στη στόχευση και στην εν 
γένει λειτουργία της αυτοαξιολόγησης. Σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης η 
γνώμη των μαθητών και των γονέων έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα με τη γνώμη 
των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των ειδικών.   

Ένα πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση, κάποια εργαλεία, δείκτες, πρακτικές 
και μοντέλα αυτοαξιολόγησης, εργαλεία για τη συγκέντρωση και την ανάλυση των 
δεδομένων και γενικότερα κάποιο βοηθητικό υλικό στο οποίο θα μπορούσαν να 
έχουν πρόσβαση τα σχολεία.  

Δίκτυα σχολείων στο πλαίσιο των οποίων δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής 
εμπειριών, καλών πρακτικών και αμοιβαίας ενδυνάμωσης  

Ύπαρξη συμβούλων, ειδικών και οργανισμών ανεξάρτητων από το κράτος 
για την υποστήριξη των σχολείων, την παροχή συμβουλευτικής, τη συγκέντρωση 
και την ανάλυση των δεδομένων. 

Επιλογικά 

Αναμφίβολα η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αποτελεί μοχλό βελτίωσης 
του εκπαιδευτικού έργου, προϋπόθεση εγκαθίδρυσης μιας δημοκρατικούς 
κουλτούρας στη σχολική μονάδα και πρακτική καλλιέργειας δημοκρατικού ήθους. 
Ωστόσο, η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης συναντά ακόμη εμπόδια, όχι μόνο στην 
Ελλάδα, αλλά ακόμη και σε χώρες που γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια από 
πλευράς πολιτείας για την εγκαθίδρυση του θεσμού. Ένα βασικό εμπόδιο είναι οι 
παγιωμένες αντιλήψεις περί οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης και η ταύτιση της 
αυτοαξιολόγησης με αυτές. Εκφράζεται έντονη αμφισβήτηση και υπάρχουν ακόμη 
πολύ ισχυρές αντιστάσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο για την πρακτική αυτή, όχι 
πάντοτε αδικαιολόγητα και σίγουρα όχι αναίτια. Οι πολύ άσχημες εμπειρίες από το 
θεσμό του επιθεωρητή, η απουσία σχετικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το 
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα και η απουσία αυτονομίας της σχολικής 
μονάδας, η ιεραρχική οργάνωση της διοίκησης, η απουσία σαφούς και διαχρονικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής γύρω από το θέμα της αξιολόγησης και της 
αυτοαξιολόγησης, η απουσία  ενός σαφούς πλαισίου, μοντέλων και δεικτών 
επιτυχίας και αποτελεσματικότητας των σχολείων είναι κάποιοι μόνο από τους 
λόγους που καθιστούν τους εκπαιδευτικούς επιφυλακτικούς στην υιοθέτηση της εν 
λόγω πρακτικής.  

Επίσης, δεν είναι καθόλου δύσκολο και απίθανο η  αυτοαξιολόγηση να 
μετατραπεί σε αυτοεπιθεώρηση (MacBeath 2006). Αν η αυτοαξιολόγηση δεν 
συνδέεται με ενέργειες βελτίωσης του σχολείου, αν ο διευθυντής ή όσοι βρίσκονται 
στη διοίκηση έχουν προβάδισμα στη λήψη των αποφάσεων ή στην επιλογή των 
θεμάτων στα οποία θα εστιάσει η αυτοαξιολόγηση, εάν η αυτοαξιολόγηση 
«υποτάσσεται» σε μια κεντρική εθνική πολιτική και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
μελών της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής κοινότητας, εάν δεν συμμετέχουν όλοι ως 
ισότιμα μέλη της εκπαιδευτική κοινότητας, τότε προφανώς πρόκειται για μια 
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διαδικασία αυτοεπιτήρησης. Η αυτοαξιολόγηση δεν πρέπει να έχει ως στόχο τη 
λογοδοσία, αλλά τη βελτίωση της αυτογνωσίας. 

«Η λέξη ‘αντικειμενικότητα’ δεν υπήρχε στα ιαπωνικά. Χρειάστηκε να 
επινοηθεί όταν οι Ιάπωνες άρχισαν να συνομιλούν με Δυτικούς. Η λέξη που 
χρησιμοποιούν τώρα είναι ‘κιακαντέκι’, που στην κυριολεξία σημαίνει «η άποψη 
του φιλοξενούμενου» (ενώ ‘σουκαντέκι’ σημαίνει «η άποψη του οικοδεσπότη», 
δηλαδή η ‘υποκειμενικότητα’). Η πρώτη από τις δύο λέξεις έχει σίγουρα και μια 
επιτιμητική χροιά. Ο φιλοξενούμενος δεν είναι απλώς ένας ξένος που έρχεται από 
μακριά, αλλά μπορεί και να μην καταλαβαίνει τις μη ορατές σχέσεις που υπάρχουν 
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας που τον φιλοξενεί. Ο φιλοξενούμενος ‘βλέπει’ 
μεμονωμένους ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει τη δυναμική του συνόλου, 
που ο οικοδεσπότης, αντίθετα, τη γνωρίζει πολύ καλά…» (Hampden-Turner & 
Trompenaars 1993 στο McBeath 2004 κ.ά.: 95 ). Το έργο των σχολείων μπορεί να 
αξιολογηθεί από εξωτερικούς κριτές, να καταγραφεί μέσα από δείκτες και μελέτες 
εξωτερικών μελετητών, όμως σε κάθε περίπτωση οι ‘οικοδεσπότες’ είναι αυτοί που 
μπορούν να αντιληφθούν και να αναδείξουν όλες τις πτυχές του έργου αυτού. Μέσα 
από τη διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να διασφαλιστεί  η συμμετοχική λήψη 
αποφάσεων, η καταγραφή και η αξιοποίηση των «διαφορών», η ανάληψη ευθύνης, 
η δέσμευση σε κοινούς στόχους για τη βελτίωση του σχολείου και γενικότερα η 
δημοκρατία στο σχολείο… σε ένα τέτοιο δημοκρατικό σχολείο μπορούμε να 
αναμένουμε ότι θα καλλιεργηθούν προσωπικότητες με δημοκρατικές αξίες και 
ήθος.  
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