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Αρ. Πρωτ:811 Αθήνα 5/3/2012 

Προς  

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

Κοιν.  

1. Υπουργείο Παιδείας 

2. M.M.E.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για την αξιολόγηση 

Συνάδελφοι, 
 
Στις δύσκολες στιγµές που περνάει ο κόσµος της εργασίας βιώνοντας µε τον πιο 

άγριο τρόπο τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης µέσω των αλλεπάλληλων 
µνηµονιακών µέτρων που έχουν µετατρέψει τις ζωές µας σε κόλαση, η κυβέρνηση 
πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη εποχή για την εφαρµογή αντιδραστικών µέτρων και 
ρυθµίσεων που επί χρόνια σχεδίαζε χωρίς να τολµάει την υλοποίησή τους. 

Την ώρα που η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στην πατρίδα µας βρίσκονται στο 
επίκεντρο της πιο βάρβαρης επίθεσης των τελευταίων 50 χρόνων, την ώρα που οι 
µισθοί µας έχουν µετατραπεί σε φιλοδώρηµα και οι νέοι συνάδελφοι έχουν παραδοθεί 
στην απόλυτη ένδεια των 639 ευρώ το µήνα, τώρα που η παιδεία υποχρηµατοδοτείται, 
που τα σχολεία δεν έχουν βιβλία, που οι σχολικές επιτροπές δεν καλύπτουν ούτε καν τις 
στοιχειώδεις ανάγκες για θέρµανση και κιµωλίες, η Υπουργός Παιδείας φέρνει στο 
προσκήνιο το µπαµπούλα της αξιολόγησης, συνδέοντάς την επίδοση των 
µαθητών µε τις πενιχρές αποδοχές των εκπαιδευτικών αλλά και µε τον 
εφιάλτη της απόλυσης.  

Το νέο µισθολόγιο - φτωχολόγιο (Ν. 4024/2011) της εξαθλίωσης συνδέει τη 
µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη µε την αξιολόγηση. Θέτει φραγµούς µε µια σειρά 
από αυθαίρετες ποσοστώσεις, ανοίγοντας - µέσω της αξιολόγησης - και τον καιάδα των 
απολύσεων. 

Είναι εµφανής ο στόχος να απαλλαγεί το κράτος από τις διαχρονικές του ευθύνες 
και να υποδειχθεί ως µοναδικός υπαίτιος των προβληµάτων της εκπαίδευσης ο 
εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πρέπει να είναι και ευχαριστηµένος µε τα ψίχουλα που του 
παρέχουν ως ανταµοιβή για την προσφορά του.  

Στο νέο σχολείο που προετοιµάζεται ο εκπαιδευτικός εκτός από ενδεής θα πρέπει 
να είναι πειθήνιος και υποταγµένος. Απόλυτα χειραγωγηµένος από την κεντρική εξουσία 
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και απόλυτα µόνος από υπεράσπιση. Όλο αυτό το αυταρχικό, αντιεκπαιδευτικό πλέγµα, 
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό από κανένα. Υπάρχει µια ξεκάθαρη απάντηση όλων: 
Φτάνει πια, ως εδώ. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν αποδέχονται τον εργασιακό µεσαίωνα που τους 
επιβάλλουν. Με αυτό το περιβάλλον και αυτά τα δεδοµένα αρνούνται να 
παραδοθούν ως εξιλαστήρια θύµατα της κακοδαιµονίας της ελληνικής 
εκπαίδευσης.  

Ο Κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε αποφάσεις των 
Γενικών του Συνελεύσεων έχει ταχθεί καθαρά υπέρ της αυτοαξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Μιας αξιολόγησης που 
καµιά σχέση δεν έχει µε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. 

Η αξιολόγηση που προτείνουµε πρέπει να λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός 
µηχανισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να αξιολογεί το σύνολο των εµπλεκοµένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (υποδοµές, αναλυτικά προγράµµατα, βιβλία, 
επιµόρφωση, συνθήκες άσκησης εκπαιδευτικού έργου), να κινείται στους άξονες 
προγραµµατισµός, στοχοθεσία, παρακολούθηση και αξιολόγηση από συλλογικά όργανα 
(Σύλλογος ∆ιδασκόντων σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο), να έχει στόχο την 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και σε καµιά 
περίπτωση δεν µπορεί να ταυτίζεται µε τη διαδικασία βαθµολογικής 
κατάταξης και µισθολογικής εξέλιξης. Η διαδικασία της αξιολόγησης οφείλει να 
απαντά στα εξής ερωτήµατα : 1. Τι προγραµµατίζεται. 2. Πώς εφαρµόζεται, αυτό που 
προγραµµατίζεται, στην πράξη. 3. Τι αξιολογείται. 4. Πώς αποτιµάται το τελικό 
αποτέλεσµα. 5. Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση τις 
προσπάθειας. Για µας η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αφορά εκείνη τη 
διαδικασία που θα συνδέει το προϊόν της αξιολόγησης, είτε της σχολικής µονάδας, είτε 
της ευρείας περιφέρειας µε µέτρα διορθωτικά τόσο σε οικονοµική κατεύθυνση όσο και 
σε διδακτική και παιδαγωγική. Η διαρκής επιµόρφωση, η πλήρης υλικοτεχνική υποδοµή, 
ο συµβουλευτικός ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης και µόνο, είναι κάποιες από τις 
δικλείδες που ασκούν προωθητικό ρόλο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ο εκπαιδευτικός και το έργο του δεν κρίνονται από µονοπρόσωπα αλλά 
από συλλογικά όργανα, το δε αποτέλεσµα της κρίσης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 
να είναι προϊόν αποκλειστικά αξιολογικής έκθεσης και δε είναι δυνατό να χρησιµοποιείται 
ως πειθαρχικό µέτρο και να συνδέεται µε την υπηρεσιακή, µισθολογική και βαθµολογική 
εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Τόσο στον προγραµµατισµό, στο σχεδιασµό και στην 
αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου βασική και καθοριστική είναι η συµµετοχή του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων σε συνεργασία µε το σχολικό Σύµβουλο. 

Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και ιδιαίτερα από τα 
εµπλεκόµενα µέρη είναι, ότι για να εφαρµοστεί και ιδιαίτερα να πετύχει ένα 
σύστηµα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής τόσο 
από την πλευρά των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούµενων. Από το προϊόν 
της αξιολογικής διαδικασίας πρέπει να προκύπτει όφελος, ποιότητα και αναβάθµιση της 
ίδιας της εκπαίδευσης.  

Υπάρχει κατηγορηµατική διαφωνία µε τα νοµοθετήµατα των τελευταίων 
χρόνων (Ν. 3848/10, Ν. 4024/11) γιατί είναι φανερό ότι στόχος τους δεν είναι η 
αναβάθµιση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου αλλά η χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών η κατηγοριοποίηση των σχολείων και σε τελική ανάλυση η 
δηµιουργία εκείνων των συνθηκών που θα µετατρέπουν τον εκπαιδευτικό σε ένα 
φοβισµένο και άβουλο όργανο που άκριτα και κάτω από τον φόβο τιµωρητικών 
διατάξεων θα εφαρµόζει όσα του επιβάλλονται. 
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Οι πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας και οι προθέσεις της κυβέρνησης 
- µέσω του προγραµµατισµού της ∆ιεύθυνσης Σπουδών, φανερώνουν ότι επιθυµούν, η 
αξιολόγηση στην εκπαίδευση να αφορά µόνο τον εκπαιδευτικό και να έχει αυστηρά 
ελεγκτικό διοικητικό χαρακτήρα απαλλάσσοντας την Πολιτεία από τις τεράστιες ευθύνες 
της. Ο εκπαιδευτικός αντιµετωπίζεται ως αυτός που ανά πάσα στιγµή χρειάζεται 
πολλαπλούς αξιολογητές, σχολικό σύµβουλο και διευθυντή µε τη δαµόκλειο σπάθη 
πάνω από το κεφάλι του για να αποδώσει. 

Η πραγµατικότητα όµως αποδεικνύει ότι η Πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη 
χώρα µας λειτουργεί κυρίως χάρη στην ευσυνειδησία και το φιλότιµο του 
Έλληνα εκπαιδευτικού. Τα σχολεία λειτουργούν, σήµερα, µε σοβαρές ελλείψεις στα 
βιβλία, χωρίς χρήµατα, χωρίς πετρέλαιο, µε εκπαιδευτικούς που είναι οικονοµικά 
εξαθλιωµένοι και που η Κυβέρνηση θέλει να είναι υποταγµένοι και να µην προβάλουν 
αντιστάσεις. 

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από τη 
δεκαετία του ΄80 έχει δώσει µεγάλες και νικηφόρες µάχες για την κατάργηση του 
επιθεωρητή και του επιθεωρητισµού και τις δεκαετίες του ΄90 και του ΄00 έχει 
συγκρουσθεί µε επιτυχία µε τις προσπάθειες επιβολής εξωτερικών 
αξιολογητών στην εκπαίδευση και έχει αποτρέψει την επιβολή της 
αξιολόγησης που ήταν έξω από τις θέσεις του. Το ίδιο θα κάνει και σήµερα µε 
µεγαλύτερη αποφασιστικότητα . 

Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ είναι κατηγορηµατικά αντίθετο σε αυτή την µορφή αξιολόγησης 
- χειραγώγησης που προσπαθεί να επιβάλλει η Κυβέρνηση και καλεί το Υπουργείο 
Παιδείας να µη προχωρήσει στην υλοποίησή της, σε διαφορετική περίπτωση η 
αντίδραση του οργανωµένου κλάδου θα είναι τέτοια που θα ανατρέψει για άλλη µια 
φορά τα σχέδιά τους. 

 
ΟΧΙ στην αξιολόγηση- χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. 
 
ΟΧΙ στην κατηγοριοποίηση µαθητών και σχολείων. 
 
Ακώλυτη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη. 
 
Κατάργηση του νοµικού πλαισίου για την αξιολόγηση Ν. 3848/10 και 
4024/11. 
 
Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στα σχολεία. 
 

 

 


