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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται πορίσµατα έρευνας που στόχευε στην ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών του ικανού πανεπιστηµιακού δασκάλου, σύµφωνα µε τις απόψεις των 

φοιτητών και των µελών ∆ΕΠ του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ οι οποίοι συµµετείχαν στην έρευνα. 

Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε τη µέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, 

από την οποία αναδείχθηκε ο βαθµός σπουδαιότητας που αποδίδουν οι ερωτηθέντες σε κάθε 

µεταβλητή (χαρακτηριστικό που Πανεπιστηµιακού) της έρευνας. Οι µεταβλητές αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία φόρµας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

 

1. Εισαγωγή 

Παρόλο που η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει θεσµοθετηθεί 

στα περισσότερα πανεπιστήµια του κόσµου (Miller, 1988:3, Chau, 1997:497, Schmelkin et al, 

1997:575, Ting, 2000:637, Carol Lynn, 2009:239, Catano & Harvey, 2010:701, Lemos et al, 

2010:843, Brocato et al, 2013) αρκετοί είναι εκείνοι που αµφισβητούν την 

αποτελεσµατικότητα και τη λειτουργικότητά της. Τα βασικότερα επιχειρήµατα που 

προτάσσουν είναι πως δεν µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του παραγόµενου έργου και του 

ίδιου του αξιολογούµενου καθώς έχει αρνητική επίπτωση στην παραγωγικότητά τους και 

δηµιουργεί ηθικής φύσης προβλήµατα (Ramsden, 1992:227-228). Επίσης, ορισµένοι 

υποστηρίζουν ότι περιορίζει την ελευθερία των διδασκόντων (Γεωργιάδης, 2001:46, 

Νούτσος, 2001-2002, Παυλίδης, 2000-2001:18). Οι ενστάσεις όµως αυτές µπορούν να 

αρθούν αν καθοριστούν και γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους αξιολογούµενους σαφή 

κριτήρια αξιολόγησής τους (Βεντούρης, 2006: 40).  

Μια από τις πληρέστερες προτάσεις αναφορικά µε τις ορίζουσες της ικανότητας 

(competence) του εκπαιδευτικού είναι αυτή της Jean King (1981) σύµφωνα µε την οποία οι 

σχετικές µεταβλητές µπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες πέντε οµάδες:  

Α. Προϊόν (γνωστική κατάσταση και πρόοδος του µαθητή). 

Β. ∆ιαδικασία (πχ στάσεις και συµπεριφορές του εκπαιδευτικού, ποιότητα των διδακτικών 

υλικών που παράγει). 
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Γ. Εξειδίκευση ή επαγγελµατικό προφίλ. (πχ συµµετοχή σε συνέδρια, δηµοσιεύσεις, 

συνεργασία µε τους φοιτητές εκτός ωρών διδασκαλίας). 

∆. Κύρος (χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, γνώσεις και επιτεύγµατα, 

σπουδές, επιστηµονική πορεία). 

Ε. Προσωπικότητα (κοινωνική δράση του εκπαιδευτικού, άλλες ασχολίες του, όπως 

αθλητικές και καλλιτεχνικές). 

Η πρόταση αυτή όµως παρόλο που µπορεί να προσανατολίσει τον προγραµµατισµό 

της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, δεν περιλαµβάνει σαφή ορισµό των µεταβλητών που 

ορίζουν την ικανότητα του εκπαιδευτικού, και για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να 

διερευνηθούν για να καταστεί δυνατή η διατύπωσή τους µε ακρίβεια αλλά και να καθοριστεί 

η βαρύτητά τους, µε βάση το βαθµό σπουδαιότητας που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί και οι 

φοιτητές σε καθεµιά από αυτές.  

Οι κύριες υποθέσεις εργασίας της έρευνας, βασίστηκαν σε ορισµένες από τις 

ενστάσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από τους ειδικούς, σχετικά µε την ικανότητα 

των φοιτητών να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς τους (Aleamoni, 1999, Balam & 

Shannon, 2010). Πιο συγκεκριµένα θεωρήθηκε ότι: 

α. Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του ικανού εκπαιδευτικού δε 

διαφέρουν από εκείνες των πανεπιστηµιακών δασκάλων. 

β. Η πλειοψηφία των φοιτητών έχει διαµορφωµένες στάσεις και προσδοκίες για τον 

εκπαιδευτικό και το διδακτικό του έργο. 

γ. ∆εν υπάρχει µεγάλη διασπορά στις απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τις µεταβλητές 

που διαµορφώνουν τον ορισµό της ικανότητας του εκπαιδευτικού και τη σπουδαιότητα 

της καθεµιάς από αυτές. 

δ. Οι κρίσεις των φοιτητών δεν καθορίζονται κατά βάση από την κοινωνική 

συµπεριφορά του εκπαιδευτικού προς αυτούς. 

 

Η συλλογή πληροφοριών από τους δύο βασικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές, κρίθηκε σκόπιµη µε δεδοµένο ότι δύο 

από τις επικρατέστερες απόψεις σχετικά µε τις µεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

είναι αυτή της αξιολόγησης από συναδέλφους (peer evaluation) και η αξιολόγηση από τους 

φοιτητές (student ratings). Πέρα όµως από αυτό, οι φοιτητές και οι διδάσκοντες, λόγω του 

κυρίαρχου ρόλου τους στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, και όντας αποδέκτες και παραγωγοί του 

εκπαιδευτικού έργου του πανεπιστηµίου αντίστοιχα, θεωρήθηκε ορθότερο να αποτελέσουν 

την βασική πηγή για τον εντοπισµό των επιθυµητών πληροφοριών. 
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2. Μέθοδος έρευνας 

Η έρευνα πεδίου που σχεδιάστηκε, διενεργήθηκε σε τέσσερις φάσεις: Κατά την πρώτη 

ελέγχθηκε η εγκυρότητα του περιεχοµένου (content validity), µε σκοπό να διαπιστωθεί η 

δυνατότητα του ερωτηµατολογίου που κατασκευάστηκε να συλλέξει τις επιθυµητές 

πληροφορίες (Τσοπάνογλου, 2010:171). Ο έλεγχος έγινε µέσω της εξέτασης του βαθµού 

αντιπροσώπευσης όλων των οµάδων µεταβλητών που περιλαµβάνει η King (1981) στην 

πρότασή της, βάσει της οποίας σχεδιάστηκε το ερωτηµατολόγιο που απετέλεσε το εργαλείο 

συλλογής των πληροφοριών. Στη δεύτερη, διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα µε σκοπό να 

καθοριστεί ο αποτελεσµατικότερος τρόπος διανοµής και συλλογής των ερωτηµατολογίων, 

αλλά και να διορθωθούν ασάφειες στη διατύπωση των ερωτηµάτων. Ειδικότερα, τον 

Οκτώβριο του 2004, διανεµήθηκαν 50 ερωτηµατολόγια σε φοιτητές που βρίσκονταν στο 

κυλικείο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και στη συνέχεια ζητήθηκε η άποψή τους, 

σχετικά µε τη µορφή του ερωτηµατολογίου και τη σαφήνεια των ερωτηµάτων. Οι βελτιώσεις 

που προέκυψαν αφορούσαν τους δύο τοµείς που προαναφέρθηκαν, καθώς και την κλίµακα 

µέτρησης των στάσεων.  

Η επόµενη φάση περιλάµβανε τη διανοµή και συλλογή του ερωτηµατολογίου, η οποία 

διήρκεσε από το Νοέµβριο 2004 έως τον Απρίλιο του 2005. Ο χώρος, όπου διανεµήθηκαν τα 

ερωτηµατολόγια των φοιτητών, ήταν τα κυλικεία των σχολών των δύο Πανεπιστηµίων, 

χώρος στον οποίο οι φοιτητές µπορούσαν να απαντήσουν απαλλαγµένοι σε µεγάλο βαθµό 

από την καχυποψία που προκαλεί το τυπικό ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Τα ερωτηµατολόγια 

των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε το σχεδιασµό της έρευνας, έπρεπε να διανεµηθούν και να 

συµπληρωθούν στα γραφεία τους, παρουσία του ερευνητή. Αυτό όµως σε πολλές 

περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό, για πρακτικούς λόγους, οπότε η αποστολή και η επιστροφή 

τους έγινε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Κατά την τελευταία φάση της έρευνας, διενεργήθηκε η επεξεργασία, η ανάλυση και η 

ερµηνεία των δεδοµένων της έρευνας. 

Ο συνολικός αριθµός ερωτηµατολογίων που συγκεντρώθηκαν ήταν 4.032, τα οποία 

αρχικά ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητά τους. Με βάση τα 4.010 που προέκυψαν  

δηµιουργήθηκε λογικός πίνακας διαστάσεων 4010 x 142 και στη συνέχεια κατασκευάστηκε 

γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων απόλυτων συχνοτήτων 142 x 142, όπου σε κάθε στοιχείο 

του πίνακα (i,j) εµφανίζεται η απόλυτη συχνότητα µε την οποία συνυπάρχουν στο δείγµα οι 

δύο ιδιότητες (i,j) που αντιστοιχούν στη γραµµή i και στη στήλη j. Επίσης, η κάθε στήλη (i) 

του πίνακα αυτού, παρουσιάζει τις κατανοµές των υπόλοιπων µεταβλητών, απ’ τις οποίες 

ορίζεται το κάθε στοιχείο. Αυτό µας παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνουµε µεταξύ τους τις 

κατανοµές των ιδιοτήτων της ίδιας µεταβλητής, δηλαδή για παράδειγµα, να συγκρίνουµε και 

να προσδιορίσουµε τις διαφορές µεταξύ των ανδρών και των γυναικών ή των φοιτητών των 

διαφόρων σχολών. 

Για να αναδειχθεί η σχετικότητα που θα επιτρέπει τη σύγκριση των κατανοµών που 

ορίζονται σε κάθε µεταβλητή (ερώτηση), δηµιουργήθηκε γενικευµένος πίνακας σχετικών 

συχνοτήτων. 
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Ακολούθησε εφαρµογή της µεθόδου της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(Παπαδηµητρίου, 1997, Μπεχράκης, 1999) µε τη χρήση του ειδικού λογισµικού CHIC 

Analysis v1.0 (Μάρκος κ.ά, 2006 & Μάρκος κ.ά, 2008) µε σκοπό να διαπιστωθούν οι 

ερωτήσεις ως προς τις οποίες διακρίνεται η συµπεριφορά των ιδιοτήτων των ερωτηθέντων. 

3. Αποτελέσµατα 

Η εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών έγινε αρχικά σε δύο υποπίνακες 

του γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων (Burt), οι οποίοι εκφράζουν τις σχέσεις µεταξύ 

ιδιότητας ερωτηθέντος (4 x 129), και σχολής προέλευσης (9 x 129), µε τις ορίζουσες της 

ικανότητας του εκπαιδευτικού. 

 Ειδικότερα, από την ανάλυση των δεδοµένων του πρώτου υποπίνακα, 

διαπιστώνουµε ότι στον πρώτο παραγοντικό άξονα e1 ερµηνεύεται το 88,65% της συνολικής 

πληροφορίας· οι µεταβλητές που –κατά κύριο λόγο– συµβάλλουν στη δηµιουργία του και 

κατά συνέπεια χαρακτηρίζονται και ερµηνεύονται σ’ αυτόν είναι η ιδιότητα, και οι 

µεταβλητές της διαδικασίας: µέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης, χρήση σύγχρονων 

µέσων, δηµιουργία ενδιαφέροντος για το µάθηµα, τήρηση του ωραρίου. 

 

Γράφηµα 1: Πρώτος παραγοντικός άξονας εφαρµογής της AFC στον υποπίνακα  της ιδιότητας 

 Η επικρατέστερη αντιπαράθεση που αναδεικνύεται στον πρώτο παραγοντικό άξονα 

είναι αυτή µεταξύ των φοιτητών του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οι οποίοι 

θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ευέλικτος, ως προς την επιλογή διδακτικών 

µεθόδων, και προσανατολίζονται προς µια αξιολόγηση που στηρίζεται κατά βάση στις 

τελικές εξετάσεις, και των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου οι οποίοι προτιµούν 

τις συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης που κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον 

τους και υποστηρίζονται από σύγχρονα διδακτικά µέσα. Αντιλαµβάνονται δε την αξιολόγηση 

ως µία δυναµική διαδικασία που δεν στηρίζεται σε µία εξέταση, αλλά σε µία σειρά από 

τεκµήρια της ικανότητάς τους ή σε µία εργασία, την οποία βέβαια θα µπορούν να 

επεξεργαστούν σε ένα ευρύ χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου φοίτησης. 

 Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα, ερµηνεύεται το 9,29% της συνολικής πληροφορίας και 

απεικονίζονται οι µεταβλητές που αφορούν την ιδιότητα, την εκπαιδευτική πείρα, την 
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υποστήριξη των φοιτητών σε θέµατα που δε σχετίζονται άµεσα µε το µάθηµα και τη µέθοδο 

αξιολόγησης. 

 Η αντιπαράθεση που προκύπτει από την ανάλυση στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (e2) 

εντοπίζεται µεταξύ των µελών ∆.Ε.Π. που πιστεύουν πως η συµµετοχή ή η οργάνωση 

δραστηριοτήτων που αφορούν τους φοιτητές και η εκπαιδευτική πείρα είναι πολύ σηµαντικά 

κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα του έργου ενός εκπαιδευτικού, και εκείνων που 

υποστηρίζουν πως η πείρα είναι αρκετά σηµαντική.  

 Ο συνδυασµός των δύο παραγοντικών αξόνων e1 και e2 µας επιτρέπει να έχουµε µια 

σφαιρικότερη εικόνα των αντιπαραθέσεων που παρουσιάστηκαν κατά την ανάλυση του 

πρώτου παραγοντικού επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό ερµηνεύεται το 97,95% της συνολικής 

πληροφορίας που µας παρέχει ο υποπίνακας του Burt, ο οποίος συσχετίζει την ιδιότητα των 

ερωτηθέντων µε τις ορίζουσες της ικανότητας του εκπαιδευτικού. Στο παραγοντικό επίπεδο 

(1,2) οι προβολές των σηµείων που αντιστοιχούν στην ιδιότητα των ερωτηθέντων και στις 

απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτήµατα που τους τέθηκαν, επιτρέπουν τη διάκριση τριών 

οµάδων: 

• Στην πρώτη οµάδα εντάσσονται οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης που θεωρούν πως η 

αποδοτικότερη µέθοδος διδασκαλίας είναι η οµαδική εργασία και η 

αποτελεσµατικότερη µέθοδος αξιολόγησης είναι η χρήση περιοδικών δοκιµασιών, 

εργασιών ή ο συνδυασµός τους. Επίσης, αυτοί που πιστεύουν πως η δηµιουργία 

ενδιαφέροντος στους φοιτητές για το µάθηµα είναι αρκετά σηµαντική, ενώ πολύ 

σηµαντική είναι η χρήση σύγχρονων µέσων διδασκαλίας. Αρκετά µεγάλη σηµασία 

φαίνεται να αποδίδουν και στην εξασφάλιση, των απαραίτητων διδακτικών υλικών 

στους φοιτητές. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

πως οι φοιτητές του ΑΠΘ θεωρούν ότι ο αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός είναι αυτός 

που θέτει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον φοιτητή, του επιτρέπει να έχει ενεργό 

ρόλο κατά τη µαθησιακή διαδικασία και φροντίζει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 

την πρόοδό του. 

• Στη δεύτερη οµάδα ανήκουν οι φοιτητές της Αθήνας που πιστεύουν πως δεν πρέπει 

να χρησιµοποιείται µία µέθοδος διδασκαλίας αλλά ποικιλία µεθόδων και θέλουν η 

αξιολόγηση να γίνεται µε συνδυασµό εργασιών, της γενικής εικόνας του φοιτητή στο 

µάθηµα αλλά και γραπτών και προφορικών τελικών εξετάσεων. Θεωρούν επίσης την 

πείρα του εκπαιδευτικού αρκετά σηµαντικό χαρακτηριστικό του, και αποδίδουν 

µεγάλη σηµασία στην καλή εµφάνισή του. Πρόκειται δηλαδή, για φοιτητές που 

κρίνουν την ικανότητα του εκπαιδευτικού από τη δυνατότητα προσαρµογής του στα 

χαρακτηριστικά της περίστασης της µάθησης, σε ακαδηµαϊκό αλλά και 

διαπροσωπικό επίπεδο. 

• Η τρίτη οµάδα αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. του ΑΠΘ οι οποίοι κρίνουν την 

εκπαιδευτική πείρα πολύ σηµαντικό παράγοντα για την αποτελεσµατικότητα του 

έργου του πανεπιστηµιακού δασκάλου και αποδίδουν εξίσου µεγάλη σηµασία στη 
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συµµετοχή ή/και στην οργάνωση δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν την εξέλιξη 

των φοιτητών τους, όπως για παράδειγµα την εκπαιδευτική άσκηση των φοιτητών σε 

αντίστοιχους µε τους µελλοντικούς επαγγελµατικούς τους χώρους. 

 

Γράφηµα 2: Παραγοντικό επίπεδο 1,2 της AFC, στον 1ο υποπίνακα του Burt  (διάκριση ιδιότητας) 

Από την εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης στον υποπίνακα του Burt µε γραµµές τις 

πανεπιστηµιακές σχολές και στήλες τις 129 ιδιότητες των εξεταζόµενων µεταβλητών 

προέκυψαν οκτώ παραγοντικοί άξονες, από τους οποίους µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι πρώτοι δύο που ερµηνεύουν περίπου το 61,13% της συνολικής 

πληροφορίας του υποπίνακα.  

Στον πρώτο παραγοντικό άξονα, ερµηνεύεται το 43,22% της συνολικής 

πληροφορίας. Όπως παρατηρούµε στο γράφηµα 4, η αντιπαράθεση που παρατηρείται είναι 

µεταξύ, από τη µία πλευρά των ερωτηθέντων που ανήκουν στις Σχολές Γεωτεχνικών 

Επιστηµών, στην Πολυτεχνική και στη Ν.Ο.Π.Ε., οι οποίοι θεωρούν πως η οργάνωση ή η 

συµµετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν τους φοιτητές είναι κριτήριο αξιολόγησης 

µικρής σηµασίας, η άσκηση δραστηριοτήτων εκτός του επιστηµονικού πεδίου των 

διδασκόντων και η καλή εµφάνιση ασήµαντα, ο καλός χειρισµός του λόγου µικρής σηµασίας 

και ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης είναι οι περιοδικές δοκιµασίες (αρνητικές 

συντεταγµένες), και από την άλλη αυτών που ανήκουν στη Φιλοσοφική και Παιδαγωγική 

Σχολή και πιστεύουν πως η αποδοτικότερη µέθοδος αξιολόγησης είναι η µικτή, κρίνουν την 

εµφάνιση του εκπαιδευτικού πολύ σηµαντικό ή αρκετά σηµαντικό κριτήριο για την επιτυχή 

άσκηση του έργου του, και θεωρούν αρκετά σηµαντικό χαρακτηριστικό του την ενασχόληση 

µε αντικείµενα εκτός του επιστηµονικού του πεδίου. Τη δε τήρηση του ωραρίου των 

µαθηµάτων την αντιµετωπίζουν ως ασήµαντη συνιστώσα της αποδοτικότητάς του. 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, πως στον πρώτο παραγοντικό άξονα αντιπαρατίθενται κυρίως οι 

ερωτηθέντες της θετικής και οικονοµικής κατεύθυνσης µε εκείνους της θεωρητικής. Ο 

βασικός πυρήνας της αντιπαράθεσης είναι οι µεταβλητές της προσωπικότητας (εµφάνιση, 
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άσκηση άλλων δραστηριοτήτων), που οι µεν πρώτοι θεωρούν ασήµαντες, οι δε δεύτεροι 

σηµαντικές. Τα υπόλοιπα στοιχεία που εµφανίζονται δεν φαίνεται να χαρακτηρίζουν την 

αντιπαράθεση, λόγω της ιδιαίτερα µικρής µάζας τους. 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα ερµηνεύεται περίπου το 18% της συνολικής 

πληροφορίας του υποπίνακα. Η αντιπαράθεση που προκύπτει είναι µεταξύ των ερωτηθέντων 

της Σχολής των Επιστηµών Υγείας που θεωρούν τη χρήση σύγχρονων µέσων διδασκαλίας 

αρκετά σηµαντική, την ικανότητα οργάνωσης του µαθήµατος µικρής σηµασίας, επιθυµούν η 

αξιολόγηση να γίνεται µε συνδυασµό προόδων, παρουσιάσεων από τους φοιτητές σε κοινό 

και της γενικής εικόνας τους στα µαθήµατα, και εκείνων που κρίνουν την παροχή 

βιβλιογραφίας από τους εκπαιδευτικούς πολύ σηµαντική. 

Από την ερµηνεία των σηµείων πάνω στο δεύτερο παραγοντικό άξονα δεν προκύπτει 

κάποια αντιπαράθεση µεταξύ ερωτηθέντων διαφορετικών Σχολών. Η πολύ µικρή µάζα 

σχεδόν όλων των σηµείων των στηλών που απεικονίζονται σ’ αυτό τον άξονα µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως µάλλον, δεν προκύπτει κάποια σηµαντική αντιπαράθεση.  

 Στο παραγοντικό επίπεδο 1x2 όπου ερµηνεύεται το 61,12% της συνολικής 

πληροφορίας του υποπίνακα, παρατηρούµε πως οι οµάδες που αντιδιαστέλλονται 

χαρακτηρίζονται από την κατεύθυνση της σχολής (θετική – θεωρητική) και τη σηµασία που 

αποδίδουν στις µεταβλητές της προσωπικότητας. Ενώ λοιπόν για τους ερωτηθέντες της 

Φιλοσοφικής και της Παιδαγωγικής Σχολής αυτές οι µεταβλητές κρίνονται σηµαντικές, για 

εκείνους του Πολυτεχνείου, της Ν.Ο.Π.Ε. και των Γεωτεχνικών Επιστηµών κρίνονται µικρής 

σηµασίας ή ασήµαντες. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως διαφοροποιούνται από τις δύο παραπάνω οµάδες οι 

ερωτηθέντες των Σχολών Επιστηµών Υγείας, οι οποίοι θεωρούν την καλή οργάνωση του 

µαθήµατος µικρής σηµασίας.  

 

Γράφηµα 3: Εφαρµογή της AFC στο παραγωγικό επίπεδο 1Χ2 
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4. Συµπεράσµατα από την ανάλυση των υποπινάκων 

Έχοντας υπόψη τις πληροφορίες που προέκυψαν από την εφαρµογή της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών στους δύο υποπίνακες του Burt, µπορούµε να συµπεράνουµε τα 

ακόλουθα: 

 

• Αναφορικά µε την ιδιότητα των ερωτηθέντων διαπιστώνουµε πως προφανώς δεν 

συµµετέχει στην αντιπαράθεση, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα σηµεία που 

αντιστοιχούν στους φοιτητές των δύο πανεπιστηµίων βρίσκονται αρκετά κοντά στο 

µηδέν που εκφράζει τη µέση κατάσταση. Το σηµείο που αντιπροσωπεύει τα µέλη 

∆.Ε.Π. του ΑΠΘ, λόγω της µικρής του µάζας φαίνεται να µην παρέχει σηµαντική 

πληροφορία για το εξεταζόµενο φαινόµενο. 

 

• Ως προς τη Σχολή στην οποία φοιτούσαν ή δίδασκαν οι ερωτηθέντες τη στιγµή που 

ερωτήθηκαν, διαπιστώνουµε πως διαµορφώνονται δύο οµάδες, που µπορούν να 

ερµηνευτούν µε βάση το είδος των σπουδών τους (θετικής – θεωρητικής 

κατεύθυνσης). Το βασικό σηµείο της αντιπαράθεσής τους είναι η αποδοχή ή 

απόρριψη των µεταβλητών της προσωπικότητας, όπως τις ορίζει η King (1981). Για 

τους ερωτηθέντες της θεωρητικής κατεύθυνσης φαίνεται να έχουν αρκετά µεγάλη 

σηµασία και άρα θα πρέπει να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός και µε βάση αυτές, ενώ 

για εκείνους της θετικής, όχι. Αν αναλογιστούµε όµως το συνολικό ποσοστό αυτών 

που τις έκριναν σηµαντικές, θα διαπιστώσουµε πως ήταν πολύ περιορισµένο. 

Ξεχωριστή δε οµάδα συνιστούν οι προερχόµενοι από τη Σχολή Επιστηµών Υγείας, 

οι οποίοι θεωρούν την οργάνωση του µαθήµατος µικρής σηµασίας. 

 

Εφαρµογή της AFC στο γενικευµένο πίνακα συµπτώσεων (Burt) 

Το επόµενο βήµα της επεξεργασίας των δεδοµένων ήταν η εφαρµογή της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών στο γενικευµένο πίνακα συµπτώσεων (Burt).  

Από τη µελέτη της θέσης των σηµείων των δύο νεφών Ν(Ι) και Ν(J) επί του πρώτου 

παραγοντικού άξονα e1 (9,64%) συνάγεται ότι η επικρατέστερη αποµάκρυνση από το κέντρο 

µάζας (0) είναι αυτή των ερωτηθέντων που κρίνουν πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά του 

αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού, και άρα ικανά κριτήρια για τον προσδιορισµό της 

ικανότητάς του, τα εξής:  

 

• Την ενηµέρωση σχετικά µε επιστηµονικά θέµατα του κλάδου του,  

• τη δηµιουργία θετικού συναισθηµατικού κλίµατος κατά τη διάρκεια του µαθήµατος,  

• την τήρηση του ωραρίου συνεργασίας µε τους φοιτητές αλλά και αυτού των 

µαθηµάτων,  

• τη χρήση σύγχρονων µέσων διδασκαλίας,  
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• την παροχή βιβλιογραφίας στους φοιτητές,  

• την επιλογή ποιοτικών και εύχρηστων συγγραµµάτων,  

• την καλή χρήση του λόγου κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων,  

• τη διάθεση συνεργασίας µε τους φοιτητές αλλά και τους συναδέλφους,  

• την καλή οργάνωση του µαθήµατος,  

• τη διαλλακτική στάση απέναντι στις απόψεις των φοιτητών στο µάθηµα,  

• την οργάνωση και συµµετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν τους φοιτητές, 

• την επιµεληµένη εµφάνιση.  

 

Η οµάδα αυτή (Ο1) προσδιορίζει από µόνη της τον πρώτο παραγοντικό άξονα και 

αποµακρύνεται από τις υπόλοιπες οµάδες Ο΄ (γράφηµα 6). Οι ερωτηθέντες της οµάδας αυτής 

έρχονται σε αντιπαράθεση µε εκείνους που θεωρούν ασήµαντους παράγοντες για τον 

καθορισµό της ικανότητας του εκπαιδευτικού τους ακόλουθους: 

 

• Τη διάθεση συνεργασίας µε τους φοιτητές,  

• την καλή συµπεριφορά προς τους φοιτητές,  

• την επιλογή εύχρηστών και ποιοτικών συγγραµµάτων, 

• τη δικαιοσύνη στην αξιολόγηση,  

 

Μικρής σηµασίας κρίνουν: 

• την παροχή βιβλιογραφίας,  

• την τήρηση του ωραρίου των µαθηµάτων και συνεργασίας µε τους φοιτητές, 

• την άσκηση δραστηριοτήτων εκτός του επιστηµονικού του πεδίου, 

• την διαλλακτική στάση απέναντι στις απόψεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος, 

• τη διάθεση συνεργασίας µε τους φοιτητές, 

• τη δηµιουργία θετικού κλίµατος στο µάθηµα. 

 

Παρατηρούµε, λοιπόν, πως αριστερά από το κέντρο µάζας τοποθετούνται τα κριτήρια που 

κρίθηκαν από τους ερωτηθέντες πολύ σηµαντικά και δεξιά αυτά που θεωρήθηκαν ασήµαντα 

ή µικρής σηµασίας.  

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα όπου ερµηνεύεται το 5,72% της συνολικής 

πληροφορίας παρατηρούµε πως η επικρατέστερη αντιπαράθεση εντοπίζεται ανάµεσα στους 

άνδρες, που θεωρούν την καλή γνώση του αντικειµένου διδασκαλίας αρκετά σηµαντική, 

αποδοτική µέθοδο διδασκαλίας τη διάλεξη, και την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται µε το επιστηµονικό του πεδίο (για παράδειγµα, δηµοσιεύσεις) πολύ σηµαντική, 

και στις γυναίκες, που κρίνουν την παροχή βιβλιογραφίας αρκετά σηµαντική, όπως επίσης 
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την τήρηση του ωραρίου των µαθηµάτων και την οργάνωση-συµµετοχή σε δραστηριότητες 

που αφορούν τους φοιτητές. 

Τα σηµεία που απεικονίζονται στον δεύτερο παραγοντικό άξονα και δεν σχολιάστηκαν, 

έχουν πολύ µικρή µάζα (0 ή 1) και κατά συνέπεια πολύ περιορισµένη συµµετοχή του 

δυναµικού των ιδιοτήτων που αντιπροσωπεύουν στην ανάλυση του φαινοµένου. 

Με βάση τα στοιχεία που απεικονίζονται στο δεύτερο παραγοντικό άξονα θα µπορούσε 

να ισχυριστεί κανείς ότι προκύπτει σαφής αντιπαράθεση µεταξύ των δύο φύλων. Όµως, η 

θέση των σηµείων που τα αντιπροσωπεύουν οδηγεί στο συµπέρασµα πως, µάλλον, δεν 

συµµετέχουν στην αντιπαράθεση, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο του άξονα που 

εκφράζει τη µέση κατάσταση.  

 

Γράφηµα 6: Εφαρµογή της AFC στο παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 

Ο συνδυασµός των δύο επιπέδων µας επιτρέπει να έχουµε µία σφαιρικότερη αντίληψη 

σχετικά µε τις µεταβλητές και τις ιδιότητές τους που έρχονται σε αντιπαράθεση. 

Στο παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 λοιπόν, όπου ερµηνεύεται το 15,4% της συνολικής 

πληροφορίας παρατηρούµε ότι οι προβολές των σηµείων που αντιστοιχούν στις ιδιότητες των 

µεταβλητών της έρευνας µας οδηγούν στη διάκριση τριών οµάδων: 

• Στην πρώτη οµάδα εντάσσονται οι ερωτηθέντες που κρίνουν πολύ σηµαντικούς 

παράγοντες για την αξιολόγηση της ικανότητας του εκπαιδευτικού τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης τα ακόλουθα: 

o Την ενηµέρωση σχετικά µε επιστηµονικά θέµατα του κλάδου του,  

o τη δηµιουργία θετικού συναισθηµατικού κλίµατος κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος, 

o την τήρηση του ωραρίου συνεργασίας µε τους φοιτητές αλλά και αυτού των 

µαθηµάτων, 

o τη χρήση σύγχρονων µέσων διδασκαλίας, 

o την παροχή βιβλιογραφίας στους φοιτητές, 

o την επιλογή ποιοτικών και εύχρηστων συγγραµµάτων, 
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o την καλή χρήση του λόγου κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, 

o τη διάθεση συνεργασίας µε τους φοιτητές αλλά και τους συναδέλφους, 

o την καλή οργάνωση του µαθήµατος, 

o τη διαλλακτική στάση απέναντι στις απόψεις των φοιτητών στο µάθηµα, 

o την οργάνωση και συµµετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν τους φοιτητές 

o την επιµεληµένη εµφάνιση. 

 

• Η δεύτερη οµάδα σχηµατίζεται από αυτούς που θεωρούν αρκετά σηµαντικούς 

παράγοντες: 

o την παροχή βιβλιογραφίας, 

o την καλή γνώση του αντικειµένου διδασκαλίας, 

o την τήρηση του ωραρίου των µαθηµάτων, 

o τη διάθεση συνεργασίας µε τους φοιτητές, 

o την καλή συµπεριφορά προς τους φοιτητές. 

 

• Η τρίτη οµάδα απαρτίζεται από αυτούς που κρίνουν µικρής σηµασίας: 

o την τήρηση του ωραρίου συνεργασίας µε τους φοιτητές αλλά και των 

µαθηµάτων, 

o τη διαλλακτική στάση απέναντι στις απόψεις που εκφράζουν οι φοιτητές 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, 

o την ενασχόληση των εκπαιδευτικών µε δραστηριότητες που σχετίζονται µε 

το επιστηµονικό του πεδίο, όπως δηµοσιεύσεις και συνέδρια, 

o την παροχή βιβλιογραφίας. 

 

5. Γενικά συµπεράσµατα 

Πέρα από τα συµπεράσµατα που διατυπώθηκαν παραπάνω, τα δεδοµένα που προέκυψαν από 

την έρευνα, των δύο υποθέσεων εργασίας οδηγούν στα ακόλουθα:  

1. Η πλειοψηφία των φοιτητών έχει διαµορφωµένες στάσεις και προσδοκίες για τον 

εκπαιδευτικό και το διδακτικό του έργο. Αυτό αποδεικνύεται από τον υψηλό βαθµό 

συµφωνίας των φοιτητών και των δύο Πανεπιστηµίων σχεδόν σε όλα τα ζητήµατα 

που τους τέθηκαν. Η διαφοροποίηση των φοιτητών του ΑΠΘ που παρατηρήθηκε σε 

κάποιες περιπτώσεις, είναι πιθανό να οφείλεται στις διαφορετικές εµπειρίες τους και 

δεν ανατρέπει την αρχική υπόθεση, καθώς µεταξύ των ερωτηθέντων φοιτητών του 

Πανεπιστηµίου αυτού παρατηρείται µεγάλος βαθµός συµφωνίας. Με βάση την 

τελευταία αυτή διαπίστωση, δεν µπορεί κανείς εύκολα να υποστηρίξει την άποψη 

πως οι φοιτητές δεν έχουν διαµορφωµένες στάσεις και προσδοκίες για τον 

εκπαιδευτικό και το διδακτικό του έργο. 
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2. Οι απόψεις των φοιτητών δεν φάνηκε να διαφοροποιούνται πολύ µεταξύ τους, 

τουλάχιστον όχι περισσότερο από εκείνες των εκπαιδευτικών. 

 

Άρα, ο ισχυρισµός ότι οι φοιτητές είναι ακατάλληλη πηγή πληροφόρησης σχετικά µε 

την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού, εξαιτίας της αδυναµίας 

τους να διαµορφώσουν σταθερή άποψη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν φαίνεται να 

ευσταθεί. 

Οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά µε τη σπουδαιότητα των κριτηρίων αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών για τα οποία ερωτήθηκαν, οδηγούν επίσης στο συµπέρασµα µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

Α. Στα πολύ σηµαντικά που πρέπει να έχουν τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας. 

Β. Στα αρκετά σηµαντικά, αλλά όχι όσο τα προηγούµενα, που πρέπει να έχουν µικρότερο 

συντελεστή βαρύτητας. 

Γ. Στα δευτερεύουσας σηµασίας που όµως πρέπει να συµπεριληφθούν ως κριτήρια 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε το χαµηλότερο όµως 

συντελεστή βαρύτητας. 

∆. Και τέλος, σ’ αυτά που έχουν µικρή σηµασία, άρα η παρουσία τους σε ένα εργαλείο 

αξιολόγησης δεν είναι απαραίτητη.  

 

Variables involved in determining university 

teacher competence 
 

Anthony Ventouris 

Faculty of Italian Language and Literature 
Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

 

Abstract 

In this study are investigated the university teacher’s and student’s opinions about the 

variables involved in determining university teacher competence. The aim of the research 

conducted, was to reveal the criteria of common acceptance, between teachers and students. 

The final aim was the production of an electronic student rating form of teacher’s 

effectiveness, which is connected with his competence. The outcome of this process can be 

used as feedback to the evaluated teachers. In this way will be possible their improvement in 

the area of their responsibilities. 
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