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Παιδαγωγική Ηγεσία - βασικές αρχές 

1. Μόνιμη και σταθερή προτεραιότητα η 
διδασκαλία και η μάθηση 

2. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στις 
επιστήμες της αγωγής (παιδαγωγική, διδακτική, 
κ.λπ.) 

3. Επικέντρωση στην ευθυγράμμιση Αναλυτικών 
Προγραμμάτων-διδασκαλίας-μάθησης και 
αξιολόγησης 

4. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για λήψη 
αποφάσεων που βελτιώνουν τη μάθηση 

5. Κουλτούρα συνεχούς μάθησης για όλους. 



Βασικές πηγές αναφοράς 



2014 



Ρόλος-ενέργειες Επιθεώρησης για υποστήριξη 
της βελτίωσης (1) 

1. Κοινοποίηση-ανάλυση από πριν των δεικτών ποιότητας που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

2. Τελική έκθεση που επιδιώκει να κάνει ξεκάθαρο τι 
συγκεκριμένα χρειάζεται το σχολείο για να βελτιωθεί 

3. Ανατροφοδότηση-αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων 
της επιθεώρησης στο σχολείο, στη βάση των οποίων 
αναπτύσσονται τα σχέδια δράσης για βελτίωση 

4. Συχνές επισκέψεις μετά την έκθεση για παρακολούθηση 
της προόδου 

5. Στήριξη και καθοδήγηση στην ανάπτυξη των σχεδίων 
δράσης (αξιολογώντας την ποιότητά τους ή συμφωνώντας 
τους στόχους και τα μέτρα-δράσεις) 



6. Παροχή καθοδήγησης, συνεχούς στήριξης και συμβουλών 
σε συγκεκριμένα θέματα 

7. Δημιουργία ιστοσελίδων με καλές πρακτικές, 
δημοσιεύσεις, άρθρα, μελέτες, έρευνες, οδηγούς κ.λπ. 

8. Διευθέτηση επαφών-διασύνδεσης με άλλα σχολεία 
υψηλών αποδόσεων, που διακρίνονται σε τομείς που τα 
ίδια υστερούν, για παροχή εστιασμένων καλών πρακτικών 
και ανάπτυξη συνεργασίας 

9. Επεξεργασία-ανάλυση-κοινοποίηση επιπρόσθετων 
δεδομένων του σχολείου για καλύτερη κατανόηση των 
χαρακτηριστικών ή των αναγκών του. 

 

Ρόλος-ενέργειες Επιθεώρησης για υποστήριξη 
της βελτίωσης (2) 





Εξωτερική αξιολόγηση σχολείου στην Ευρώπη 

 Διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση σε 31 εκπαιδευτικά 
συστήματα στην Ευρώπη. Στα  27 από αυτά, η αξιολόγηση 
γίνεται από ένα κεντρικό/υψηλόβαθμο σώμα (Inspectorate), το 
οποίο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της.  

 Οι αξιολογητές βασίζονται σε ένα κεντρικά καθορισμένο 
πλαίσιο που ορίζει με ένα δομημένο και ενιαίο τρόπο, όχι μόνο 
τα σημεία εστίασης της εξωτερικής αξιολόγησης, αλλά και τα 
επίπεδα ενός «καλού» σχολείου.  

 Ένας αριθμός 12 εκπαιδευτικών συστημάτων δεν ακολουθούν 
αυτό το μοτίβο. Επικεντρώνονται μόνο σε συγκεκριμένες 
πτυχές του έργου του σχολείου, όπως π.χ. η συμμόρφωση με 
τους κανονισμούς (Εσθονία, Σλοβενία και Τουρκία) ή το επίπεδο 
σπουδών σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά γνωστικό 
αντικείμενο (Γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου). 



Εξωτερική αξιολόγηση σχολείου στην Ευρώπη 

 Η εφαρμογή της εξωτερικής αξιολόγησης σε όλη την Ευρώπη 
βασίζεται σε τρία βασικά βήματα:  

1. ανάλυση 

2. επίσκεψη  

3. υποβολή γραπτής έκθεσης. 

 Σε πέντε εκπαιδευτικά συστήματα (Δανία, Ιρλανδία, Κάτω 
Χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), έχει εισαχθεί τα 
τελευταία χρόνια η προσέγγιση στη βάση του κινδύνου (risk-
based approach). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως 
για εστίαση του έργου των αξιολογητών σε σχολεία που δεν 
αποδίδουν στα αναμενόμενα επίπεδα.  



Εξωτερική αξιολόγηση σχολείου στην Ευρώπη 

 Σε κάποια άλλα εκπαιδευτικά συστήματα (Γαλλία, 
Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο), η εξωτερική 
αξιολόγηση δεν χρησιμοποιείται μόνο για να εντοπιστούν 
αδυναμίες στην επίδοση των σχολείων, αλλά και για αύξηση 
της δημοσιότητας εκείνων των σχολείων που έχουν καλές 
επιδόσεις και επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα. 

 Τάση να υιοθετούνται συμμετοχικές προσεγγίσεις στην 
εξωτερική αξιολόγηση: π.χ. διαλογικές διαδικασίες σχετικά 
με την τελική έκθεση αξιολόγησης μεταξύ αξιολογητών και 
προσωπικού, συμμετοχή των μαθητών, των γονέων και της 
τοπικής κοινότητας στην εξωτερική αξιολόγηση. 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αξιολόγησης από τους εξωτερικούς αξιολογητές.  

 



ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

• Τα σχολεία λογοδοτούν στο 
κοινό, μέσα από τη 
δημοσιοποίηση της έκθεσης 
αξιολόγησης, και παρέχεται 
ελευθερία στους 
γονείς/μαθητές να επιλέξουν 
σχολείο. 

 

• π.χ. Βέλγιο-Φλαμανδική 
κοινότητα, Ιρλανδία, 
Λιθουανία, Κάτω Χώρες, 
Ηνωμένο Βασίλειο 

ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

• Λογοδοτούν στο κράτος ή την 
αρμόδια δημόσια αρχή, που 
είναι υπεύθυνη για την 
ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Στην περίπτωση αυτή, η 
έκθεση αξιολόγησης δεν 
δημοσιοποιείται ή διανέμεται 
με περιορισμούς και η 
κατανομή των μαθητών στα 
σχολεία γίνεται στη βάση 
προκαθορισμένων κριτηρίων, 
όπως για παράδειγμα τη 
γεωγραφική εγγύτητα. 

• π.χ. Γαλλία, Κύπρος, Σλοβενία, 
Τουρκία 

Μορφές λογοδότησης  



 



Αξιολόγηση σχολείου-Τι αξιολογείται 

Αξιολόγηση 
Σχολείου 

Δομές και 
διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα 

σε ένα σχολείο 

Εφαρμογή της 
εθνικής 

εκπαιδευτικής 
πολιτικής και των 

κανονισμών 

Ποιότητα των 
μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 
του σχολείου 

Δυνατότητα του 
σχολείου να 

βελτιωθεί 



ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Γίνεται από το ίδιο το 
σχολείο για να εκτιμηθεί η 
αποτελεσματικότητα των 
δομών και των 
διαδικασιών, και κυρίως η 
ποιότητα των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων.   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Γίνεται  για τους ίδιους 
σκοπούς αλλά από ένα 
εξωτερικό σώμα (Σώμα 
Επιθεωρητών, Οργανισμοί 
Αξιολόγησης Ποιότητας, 
διαπιστευμένα άτομα, 
οργανισμοί κ.λπ.).  

• Δίδεται μεγάλη έμφαση 
στην λογοδοσία, αλλά 
στοχεύει προοδευτικά στο 
να δώσει 
ανατροφοδότηση και για 
σκοπούς βελτίωσης.  

• Μπορεί να διενεργηθεί 
και στα πλαίσια 
συναδελφικής 
αξιολόγησης (συνάδελφοι 
από άλλα σχολεία).  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

• Σύγκριση σχολείων στη 
βάση διαφόρων δεικτών 
απόδοσης, ανά επαρχία, 
περιοχή ή στη βάση 
εθνικών μέσων όρων.  

• Τα αποτελέσματα αυτής 
της συγκριτικής 
αξιολόγησης μπορούν να 
δοθούν στα ίδια τα 
σχολεία για αξιοποίηση 
στα πλαίσια της δικής 
τους εσωτερικής 
αξιολόγησης και/η να 
δημοσιευθούν.  

Βασικές μορφές αξιολόγησης σχολείου 



Αξιολόγηση 
εκπ/κών 

Αξιολόγηση 
μαθητών 

Αξιολόγηση 
διευθυντών 

Αξιολόγηση 
συστήματος 

Σχολικές πρακτικές 

Μαθησιακό περιβάλλον 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Διακυβέρνηση 
Πλαίσιο, σκοποί, 

απαιτήσεις, 
υπευθυνότητες, 

λειτουργίες 

Ικανότητα 
Επιλογή 

αξιολογητών, 
προετοιμασία, 

δεξιότητες, 

Διαδικασίες 
Κριτήρια,  

εργαλεία, στάδια, 
συχνότητα, τι 

ακολουθεί 

Αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων 
Δημοσ., ανατρ., 

σχέδ.  βελτίωσης, 
αμοιβές,/ συνέπ. 

Αξιολόγηση 
εκπ/κών 

Αξιολόγηση 
μαθητών 

Αξιολόγηση 
διευθυντών 

Αξιολόγηση 
συστήματος 

Σχολικές πρακτικές 

Μαθησιακό περιβάλλον 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Διακυβέρνηση 
Πλαίσιο, σκοποί, 

ρυθμίσεις, 
ευθύνες, 

σύνδεση εσ./εξ. 
Αξιολόγηση 

Ικανότητες 
Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων να 
αξιολογείς, να 

αξιολογείσαι, να 
αξιοποιείς τα   

αποτελέσματα 

Διαδικασίες 
Κριτήρια,  
εργαλεία, 

στάδια, ποιοι και 
πόσοι 

εμπλέκονται, 
συχνότητα 

Αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων 

Ανατροφοδότηση,
δημοσιοποίηση, 
εισηγήσεις, σχέδ.  

βελτίωσης, 
αμοιβές/συνέπ. 

Πλαίσιο αξιολόγησης σχολείου, 
(ΟΟΣΑ, 2013) 



Σκοπός εξωτερικής αξιολόγησης 

1. Για σχολική ανάπτυξη: εντοπισμός δυνατών σημείων και 
περιοχών που χρήζουν βελτίωσης, με στόχο να βελτιωθεί η 
διδασκαλία, η μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

2. Για σχολική λογοδότηση: Παροχή πληροφόρησης στις 
εκπαιδευτικές αρχές, τη σχολική κοινότητα και άλλους 
ενδιαφερόμενους, που καθιστά τα σχολεία υπόλογα για 
την απόδοσή τους: 

 Πώς συγκρίνονται με τα εθνικά επίπεδα 

 Κρίσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 

 Μαθησιακά αποτελέσματα και πρόοδος των μαθητών 

 Κρίσεις για την ποιότητα των εκροών σε σχέση με τους 
πόρους/εισροές. 



Από ποιους διενεργείται 

1. Από τις ίδιες τις εκπαιδευτικές αρχές, κεντρικά, 
περιφερειακά ή τοπικά (π.χ. Δανία, Ισλανδία, Ισραήλ, 
Νορβηγία, Ιρλανδία, Κύπρος). 

2. Από εξειδικευμένα εξωτερικά σώματα επιθεώρησης και 
αξιολόγησης που είναι ανεξάρτητα από το Υ.Π. (π.χ. Slovak 
State Schools Inspectorate, Flemish Inspectorate of 
Education, Education Review Office In New Zealand, 
Swedish Schools Inspectorate, Agency for Quality in 
Bavaria). 



Τι και πώς αξιολογείται 

 Τι αξιολογείται συνήθως: 

1. Εκπαιδευτικές πρακτικές-ποιότητα διδασκαλίας 

2. Μαθησιακά αποτελέσματα 

3. Ικανοποίηση μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών 

4. Συμμόρφωση με οδηγίες και κανονισμούς 

5. Ποιότητα σχολικής ηγεσίας. 

 Κριτήρια: 

1. Θεσμικά/νομικά πρότυπα συμμόρφωσης 

2. Κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών και 
αποτελεσμάτων (κριτήρια σχολικής αποτελεσματικότητας) 

3. Αποτελέσματα μαθητών σε εθνικές εξετάσεις 

 Έμφαση σε θέματα διαφάνειας και αντικειμενικότητας 



Εργαλεία/πηγές πληροφόρησης 

1. Υποβολή υπηρεσιακών εκθέσεων που περιγράφουν 
δεδομένα μαθητών, προσόντα εκπαιδευτικών, θέματα 
ασφάλειας, υλικοτεχνικής υποδομής, εγκαταστάσεων, 
προϋπολογισμού, Αναλυτικού Προγράμματος κ.λπ. 

2. Παρατήρηση διδασκαλίας 

3. Δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών 

4. Ανατροφοδότηση από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, 
διεύθυνση, άλλους εμπλεκόμενους (ερωτηματολόγια, 
συνεντεύξεις) 

5. Μελέτη στατιστικών δεδομένων του σχολείου 

6. Μελέτη σχολικών εγγράφων 

 

 Αυξημένη χρήση διαδικτύου για συλλογή δεδομένων 



Εισηγήσεις ανάπτυξης πολιτικής (1) 

 Πλαίσιο διακυβέρνησης της σχολικής αξιολόγησης: 

1. Ξεκάθαρος ο ρόλος και ο σκοπός της αξιολόγησης σχολείου 
στο ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης. 

2. Στο επίκεντρο της αξιολόγησης σχολείου να βρίσκεται η 
βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων (Ρόλος Παιδαγωγικής 
Ηγεσίας). 

3. Προσαρμογή της εξωτερικής αξιολόγησης ώστε να 
συμβαδίζει με το επίπεδο ωριμότητας της σχολικής 
κουλτούρας για την αξιολόγηση. 



Εισηγήσεις ανάπτυξης πολιτικής (2) 

 Πλαίσιο διακυβέρνησης της σχολικής αξιολόγησης : 

4. Αξιοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης κατά τρόπο που να 
προωθείται  η ενίσχυση των πρακτικών αυτοαξιολόγησης 
(π.χ. παροχή τέτοιων δεδομένων και πληροφοριών που να 
διευκολύνουν το σχολείο να ερμηνεύσει καλύτερα τα δικά 
του δεδομένα και να εκτιμήσει την ποιότητα του). 

5. Ευθυγράμμιση της εξωτερικής αξιολόγησης με την 
αυτοαξιολόγηση (π.χ. ίδια κριτήρια, εξωτερική 
εγκυροποίηση των ευρημάτων του σχολείου). 



Εισηγήσεις ανάπτυξης πολιτικής (3) 

 Διαδικασίες σχολικής αξιολόγησης: 

1. Ανάπτυξη εθνικά συμφωνημένων κριτηρίων/δεικτών για τη 
σχολική ποιότητα που να καθοδηγούν την αξιολόγηση 
σχολείου. 

2. Δημιουργία μιας ισχυρής βάσης δεδομένων πάνω στην 
οποία να στηρίζεται η εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και 
κατάλληλων εργαλείων για την ανάλυσή τους (π.χ. προφίλ 
σχολείου στη βάση δεικτών ποιότητας, ανάλυση εγγράφων, 
ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατήρηση διδασκαλίας). 

3.  Διασφάλιση της διαφάνειας στη μεθοδολογία, τις 
διαδικασίες και τα αποτελέσματα της εξωτερικής 
αξιολόγησης (δημόσια διαθέσιμα εργαλεία, διαδικασία, 
μεθοδολογία, εκθέσεις). 

 



Εισηγήσεις ανάπτυξης πολιτικής (4) 

 Ανάπτυξη δυνατότητας/ικανοτήτων να αξιολογείς σχολεία 
και να κάνεις καλή χρήση των αποτελεσμάτων: 

1. Διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξωτερικών αξιολογητών 
και ενίσχυση της αντικειμενικότητας και της συνοχής τους. 

2. Κατάρτιση και εξειδίκευση των εξωτερικών αξιολογητών. 

3. Ενδυνάμωση της δυνατότητας του διευθυντή να συμβάλει 
στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής κουλτούρας 
αυτοαξιολόγησης και να εμπλέκει όλους στη διαδικασία. 

4. Δικτύωση και συνεργασία με άλλα σχολεία στα πλαίσια 
μιας διαδικασίας συναδελφικής αξιολόγησης, ανταλλαγών 
και μάθησης. 



Εισηγήσεις ανάπτυξης πολιτικής (5) 

 Τελική έκθεση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων: 

1. Βελτίωση της ανατροφοδότησης που έχουν τα σχολεία από 
δεδομένα που προκύπτουν από εθνικά προγράμματα 
αξιολόγησης των μαθητών/της μάθησης, για σκοπούς 
αυτοαξιολόγησης και αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

2. Προώθηση της ευρείας χρήσης των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από την εξωτερική αξιολόγηση 
(δημοσιοποίηση και ευρεία διάχυση αποτελεσμάτων, 
ξεκάθαρες και σαφείς διατυπώσεις, ειδικές περιλήψεις για 
γονείς, ιστοσελίδες που επιτρέπουν τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένο τομέα/τομείς μεταξύ 
διαφορετικών σχολείων). 

 



Εισηγήσεις ανάπτυξης πολιτικής (6) 

 Τελική έκθεση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων: 

3. Συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της 
εξωτερικής αξιολόγησης (μετά τα αποτελέσματα τι; 
διαδικασίες παρακολούθησης και στήριξη μετά, αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων για περαιτέρω σχεδιασμούς βελτίωσης, 
παρακολούθηση προόδου μετά) 



Προς ένα νέο σύστημα εξωτερικής 
αξιολόγησης στο κυπριακό σχολείο 

Πλαίσιο διακυβέρνησης Διαδικασίες εξωτ. αξιολόγησης 

Πλαίσιο, σκοποί, προαπαιτούμενα, 

υπευθυνότητες, επιλογή αξιολογητών 

(με ποιο στάτους και ποια προσόντα), 

διασύνδεση εσ./εξ. αξιολόγησης 

 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων να αξιολογείς, να 

αξιολογείσαι, να αξιοποιείς τα  

αποτελέσματα, προετοιμασία 

αξιολογητών, κατάρτιση, ικανότητες 

 

Κριτήρια,  δείκτες, εργαλεία, στάδια,  

πόσοι, ποιοι και πώς εμπλέκονται, 

συχνότητα-κάθε πόσα χρόνια 

 

 

 

Ανατροφοδότηση, δημοσιοποίηση, 

εισηγήσεις, σχεδιασμός και 

παρακολούθηση βελτίωσης μετά, 

πώς, αμοιβές/συνέπειες 

 

 

Ανάπτυξη δυνατότητας/ικανοτήτων Τελική έκθεση και αξιοποίηση 

Ποιος ο ρόλος της παιδαγωγικής ηγεσίας στην εξωτερική αξιολόγηση; 


