
 
 

 
 
 

 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τις σχετικές διατάξεις του 

αντιεκπαιδευτικού νόμου 4547/18 για τις λεγόμενες «νέες δομές στην 
εκπαίδευση», θα προωθήσει φέτος την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 

(δηλαδή τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 
των σχολείων καθώς και την αξιολόγηση των στελεχών).  

 
 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, παίρνοντας υπόψη της, τους αγώνες 

του εκπαιδευτικού κινήματος και προκειμένου να «εμπεδωθεί η κουλτούρα 

της αξιολόγησης», όπως άλλωστε υποδεικνύει και ο ΟΟΣΑ και ενώ ισχυρίζεται 
ότι «δεν υπάρχει ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού», τελικά μετατρέπει 

ολόκληρο τον Σύλλογο Διδασκόντων σε αξιολογητή και αξιολογούμενο.  
Σε αυτήν την τακτική εντάσσονται, η αξιολόγηση των στελεχών 

εκπαίδευσης με ποιοτική και ποσοτική κλίμακα, η συνέντευξη και η 
αξιολόγηση σε ετήσια βάση του διευθυντή από τους εκπαιδευτικούς 

της αντίστοιχης σχολικής μονάδας, με ανώνυμα ερωτηματολόγια.  
Η αξιολόγηση αυτή των χιλιάδων συναδέλφων, που βρίσκονται ή 

επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, με βάση τα κριτήρια, τις 
ποσοστώσεις, την κατηγοριοποίηση «επαρκής», «μη επαρκής» κλπ, είναι επί 

της ουσίας τιμωρητική και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους. 
 

 Παράλληλα παραμένουν σε ισχύ ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και ο 
νόμος 4354/15, για το μισθολόγιο, που προβλέπουν τη σύνδεση της 

«αξιολόγησης» με την περικοπή μισθού και τις απολύσεις, ενώ 

ενσωματώνεται στον νόμο η απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη, που 
ψήφισε η κυβέρνηση μαζί με τη Ν.Δ, καθώς προβλέπεται ότι τα 

στελέχη που δε θα αξιολογήσουν δε θα μπορούν να θέσουν 
υποψηφιότητα για θέση ευθύνης. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται η  

ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της 
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) 

για την εξωτερική αξιολόγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος, 
Το Υπουργείο φιλοδοξεί να μας καταστήσει όλους αξιολογητές, 

για να μας μετατρέψει σε αξιολογούμενους σε επόμενη φάση.   
 

 Το Σεπτέμβριο έχουμε μπροστά μας την επιχείρηση έναρξης της 
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέσα από το λεγόμενο 

«προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου». Η 
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διαδικασία αυτή προβλέπεται από το νόμο 4547/18 (άρθρα 47,48) ότι θα 

γίνεται στη βάση θεματικών αξόνων, με ειδική φόρμα και δείκτες, που 
θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.  

Σε αυτήν θα εμπλέκονται το Σχολικό Συμβούλιο (Δήμος, γονείς), ο 
Σύλλογος Διδασκόντων με πολλαπλές συνεδριάσεις και δυνατότητα 

παρακολούθησης από ειδικούς και στελέχη του ΠΕ.ΚΕ.Σ, οι ομάδες 
εκπαιδευτικών που θα συγκροτηθούν ανά σχολείο και οι ομάδες σχολείων 

που θα οριστούν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 
εκθέσεις προγραμματισμού, ανασχεδιασμού, αποτίμησης θα 

κοινοποιούνται στο οικείο ΠΕ.ΚΕ.Σ, στο ΙΕΠ και στο Υπουργείο και στο 
σχολείο θα επιστρέφουν παρατηρήσεις και εισηγήσεις μέτρων. 

Η αποτίμηση αυτή του «εκπαιδευτικού έργου» με βάση τις διατάξεις 
του ν. 4547/2018 είναι χωρίς αμφιβολία αξιολόγηση και θα αξιοποιηθεί 

για την προώθηση αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, επιδιώκοντας συγχρόνως να 
έχει τη συναίνεση των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

 

  Όλα τα παραπάνω, συγκροτούν τους όρους μιας διαδικασίας που 
καμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφοδοτικές συλλογικές 

παιδαγωγικές λειτουργίες. 
Αντίθετα, αυτή διαμορφώνει μια δυναμική κωδικοποίησης, 

συγκρισιμότητας, διαφοροποίησης, κατάταξης και ανταγωνισμού των 
σχολικών μονάδων.  

Οδηγεί  τους εκπαιδευτικούς σε ένα κυκεώνα συνεδριάσεων και 
γραφειοκρατικών διαδικασιών.  

Είναι μια διαδικασία απόκτησης κουλτούρας υποταγής και ανοχής στο 
πέρασμα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και θα οδηγήσει στην 

κατηγοριοποίησή τους. 
Τέτοιες διαδικασίες διεθνώς οδήγησαν στη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων με όρους ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητας, σε 
κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων. Κατέστρεψαν το δημόσιο σχολείο και 

τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα. 

 
Συνεχίζουμε αποφασιστικά στον ίδιο νικηφόρο δρόμο που 

χάραξαν οι αγώνες των προηγούμενων χρόνων 
 Να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4547/18. Να καταργηθεί όλο 

το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Όχι στην αξιολόγηση 
– αυτοαξιολόγηση.  

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να πάρει απόφαση, παράλληλα    με εκείνη   
της ΑΔΕΔΥ, για απεργία-αποχή από τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.4547/18, καθώς  
και να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα (και νομικά) για την 

οργάνωσή της.  
 Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς και Συλλόγους στον αγώνα 

ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, που θα οδηγήσει σε 



κατηγοριοποίηση σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές και γι’ 

αυτό δεν πρέπει να περάσει! 
 Οι Σύλλογοι διδασκόντων να αντιπαλέψουν το σχέδιο 

διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και να συνεχίσουν το 
έργο τους όπως τα προηγούμενα χρόνια.  

 Οι διευθυντές να μην προτρέξουν να συγκαλέσουν το Σύλλογο 
Διδασκόντων για τον «προγραμματισμό και την αποτίμηση του 

εκπαιδευτικού έργου», εμφανιζόμενοι ως «βασιλικότεροι του 
Βασιλέως»! 

 Το εκπαιδευτικό κίνημα θα ορθώσει τους αγώνες και τις 
αντιστάσεις του για την ανατροπή των αντιεκπαιδευτικών 

αναδιαρθρώσεων και της πολιτικής κυβέρνησης - Ε.Ε. - 
Ο.Ο.Σ.Α. 

 
    

 
 

 


