
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

Department of Economics and Business Master in Public Administration (MPA)

2015

þÿ�—� �±�¾�¹�¿�»�Ì�³�·�Ã�·� �Ä�É�½� �µ�º�À�±�¹�´�µ�Å�Ä�¹�º�Î�½� �º�±�¹

þÿ�Ä�¿�Å� ��Á�³�¿�Å� �Ä�¿�Å�Â�.� �£�Ä�¬�Ã�µ�¹�Â� �Ä�É�½

þÿ�µ�º�À�±�¹�´�µ�Å�Ä�¹�º�Î�½� �´�µ�Å�Ä�µ�Á�¿�²�¬�¸�¼�¹�±�Â

þÿ�µ�º�À�±�¯�´�µ�Å�Ã�·�Â� �Ä�·�Â� �œ�±�º�µ�´�¿�½�¯�±�Â� �º�±�¹� �Ä�·�Â

þÿ�˜�Á�¬�º�·�Â� �±�À��½�±�½�Ä�¹� �Ã�Ä�·�½� �±�¾�¹�¿�»�Ì�³�·�Ã�·

Kyriazides, Dimitrios

þÿ� �Á�Ì�³�Á�±�¼�¼�±� �”�·�¼�Ì�Ã�¹�±�Â� �”�¹�¿�¯�º�·�Ã�·�Â�,� �£�Ç�¿�»�®� �Ÿ�¹�º�¿�½�¿�¼�¹�º�Î�½� �•�À�¹�Ã�Ä�·�¼�Î�½� �º�±�¹� �”�¹�¿�¯�º�·�Ã�·�Â�,

þÿ� �±�½�µ�À�¹�Ã�Ä�®�¼�¹�¿� �•�µ�¬�À�¿�»�¹�Â� � �¬�Æ�¿�Å

http://hdl.handle.net/11728/6990

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



Neapolis 
• University 

fos 
ΠΑ.'ΊΠΙΣΤΗΜΙΟ l'ΈΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤ AΠTYXL\ΚO ΠΡΟΠ Α.\ιΜΑ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ ΟΣL.ο\ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

MASTER ΙΝ PιTBLIC: ADMThΊSTRAnON - ΜΡΑ 

ΔIIL\Ωl\·IΑΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

Η ΑΕΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ. 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑιΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑθΜΙΑΣ 

ΕΚιΙΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ MAΚEΔONIAΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 8ΡΑΚΒΣ 

ΑΙΙΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΙΉΣΗ 

του 

Δημητρίου Κυριαζίδη 

Υπεύθυνος καθη'Υητής: Xρtστόδoυλoς Ακρίβος 

Πάφ~ A6"(ouστoς, 2015 

E1CΠσνηθεiσα Δ1ΠλωματUCΉ Epyασiα απaραiτητη 

για τη λήψη του Mεtαπτuxtα100ύ Δ1Πλώμαιος Eιδiκεooης 



• Neapolis 
University 
Pafos 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σπον ΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

MASTER ΙΝ PUBLIC ADMINISTRATION - ΜΡΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ. 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

του 

Δημητρίου Κυριαζίδη 

Υπεύθυνος καθηγητής: Χριστόδουλος Ακρίβος 

Πάφος, Αύγουστος, 2015 

Εκπονηθείσα Διπλωματική Εργασία απαραίτητη 

για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

~ .. ---------------------



F 

• Neapolis 
University 
Pafos 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑφον 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ Σπον ΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

MASTER ΙΝ PUBLIC ADMINISTRATION - ΜΡΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ. 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

του 

Δημητρίου Κυριαζίδη 

Υπεύθυνος καθηγητής: Χριστόδουλος Ακρίβος 

Πάφος, Αύγουστος, 2015 

Εκπονηθείσα Διπλωματική Εργασία απαραίτητη 

για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 



Η παρούσα διπλωματική εργασία εγκρίνεται για παράδοση στη Γραμματεία του 

Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Ονοματεπώνυμο καθηγητΊΙ: Χριστόδουλος Ακρίβος 

Υπογραφή καθηγητή: 

Ημερομηνία: 

Δήλωση Αυθεντικότητας: 

Βεβαιώνω ότι η διπλωματική εργασία είναι εξ ολοκλήρου δικό μου έργο και συμφωνώ με 

τη χρήση των ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών μηχανισμών ανίχνευσης παραπτώματος. Δεν 

έχει υποβληθεί με την ίδια μορφή για την απονομή πτυχίου ή άλλου τίτλου και κανένα 

μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση από 

ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών. Για τη 

συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας δεν έχω χρησιμοποιήσει ολόκληρο ή μέρος 

έργου άλλου δημιουργού ή τις ιδέες και αντιλήψεις άλλου δημιουργού, χωρίς να γίνεται 

αναφορά στην πηγή προέλευσης. Έχω πλήρη επίγνωση των δυνητικά σοβαρών συνεπειών 

για την υποβολή εργασίας που δεν είναι απόλυτα δική μου. 

Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Δημήτριος Κυριαζίδης 

Υπογραφή φοιτητή: 

Ημερομηνία: 24 Αυγούστου 2015 



Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Στάσεις των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μακεδονίας και της 

Θράκης απέναντι στην αξιολόγηση 

Περίληψη: 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει να αναλύσει το ζήτημα της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών και να διερευνήσει τις στάσεις που οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης επιδεικνύουν απέναντι στην αξιολόγηση. Ερευνάται επίσης εάν και σε ποιο 

βαθμό καταγράφεται συσχέτιση μεταξύ της στάσης ων εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιολόγηση και του φύλου και του επιπέδου σπουδών τους. Εφαρμόστηκε 

συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση που περιελάμβανε μία εκτεταμένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, προκειμένου να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, να 

συγκροτηθεί το ερωτηματολόγιο και να συγκεντρωθούν τα πρωτογενή δεδομένα. Τα 

δεδομένα προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν 243 εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

σε σχολικούς οργανισμούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα ερευνητικά ευρήματα 

καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υιοθετούν θετική 

στάση απέναντι στην αξιολόγησή τους και στην αξιολόγηση του έργου τους. Επιπλέον, 

όπως προέκυψε από την έρευνα, το φύλο δεν διαφοροποιεί σημαντικά τη στάση των 

εκπαιδευτικών. Τέλος, καταδείχτηκε ότι το επίπεδο σπουδών συσχετίζεται με τη στάση 

που οι εκπαιδευτικοί τηρούν έναντι της αξιολόγησης. Συνεπώς, η παρούσα διπλωματική 

αφενός ασχολείται με το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ευελπιστώντας να 

συνεισφέρει στη θεωρία και έρευνα και αφετέρου παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση 

για το ζήτημα σε όλους όσοι λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις στα θέματα της 

εκπαίδευσης. 

Λέξεις - Κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικών - στάσεις - φύλο - επίπεδο σπουδών 
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The evaluation of teachers and their work. Attitudes of secondary 

school teachers of Macedonia and Thrace towards evaluation 

Abstract: 

This thesis aims to analyze the issue of teacher evaluation and explore the attitude that 

teachers of secondary education exhibit towards evaluation. Another aspect of this 

research is whether and to what extent gender and education level correlate regarding the 

attitude teachers show towards evaluation. Ιη order to formulate research questions, set 

υρ the questionnaire and collect primary data, a methodological approach with extensive 

literature review was used. Answers given by 243 teachers working in school 

organizations of Macedonia and Thrace provided the necessary data and the findings 

indicate that secondary school teachers adopt a positive attitude towards the evaluation 

and assessment of their work. Moreover, as the investigation showed, although gender 

did not significantly differentiate the attitude ofteachers, the level of education correlates 

with the attitude that teachers adhere against the assessment. Therefore, this thesis deals 

with the issue of teacher evaluation, hopes to contribute to theory and research and 

provides the necessary information οη the matter to all who take critical decisions ίη 

matters of education. 

Keywords: teacher assessment - attitude - gender - education level 
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