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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
γηα ηελ αμηνιόγεζε
Σπλάδειθνη,
Σηηο δύζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλάεη ν θόζκνο ηεο εξγαζίαο βηώλνληαο κε ηνλ πην άγξην ηξόπν ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο κέζσ ησλ αιιεπάιιεισλ κλεκνληαθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ
κεηαηξέςεη ηηο δσέο καο ζε θόιαζε, ε θπβέξλεζε πηζηεύεη όηη είλαη ε θαηάιιειε επνρή γηα ηελ
εθαξκνγή αληηδξαζηηθώλ κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ επί ρξόληα ζρεδίαδε ρσξίο λα ηνικάεη ηελ
πινπνίεζή ηνπο.
Τελ ώξα πνπ ε εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ παηξίδα καο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο
πην βάξβαξεο επίζεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 50 ρξόλσλ, ηελ ώξα πνπ νη κηζζνί καο έρνπλ κεηαηξαπεί
ζε θηινδώξεκα θαη νη λένη ζπλάδειθνη έρνπλ παξαδνζεί ζηελ απόιπηε έλδεηα ησλ 639 επξώ ην
κήλα, ηώξα πνπ ε παηδεία ππνρξεκαηνδνηείηαη, πνπ ηα ζρνιεία δελ έρνπλ βηβιία, πνπ νη ζρνιηθέο
επηηξνπέο δελ θαιύπηνπλ νύηε θαλ ηηο ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη θηκσιίεο, ε
Υπνπξγόο Παηδείαο θέξλεη ζην πξνζθήλην ην κπακπνύια ηεο αμηνιόγεζεο, ζπλδένληάο
ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ κε ηηο πεληρξέο απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη κε ηνλ
εθηάιηε ηεο απόιπζεο.
Τν λέν κηζζνιόγην - θησρνιόγην (Ν. 4024/2011) ηεο εμαζιίσζεο ζπλδέεη ηε κηζζνινγηθή θαη
βαζκνινγηθή εμέιημε κε ηελ αμηνιόγεζε. Θέηεη θξαγκνύο κε κηα ζεηξά από απζαίξεηεο
πνζνζηώζεηο, αλνίγνληαο - κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο - θαη ηνλ θαηάδα ησλ απνιύζεσλ.
Είλαη εκθαλήο ν ζηόρνο λα απαιιαγεί ην θξάηνο από ηηο δηαρξνληθέο ηνπ επζύλεο θαη λα
ππνδεηρζεί σο κνλαδηθόο ππαίηηνο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ν εθπαηδεπηηθόο, ν νπνίνο
ζα πξέπεη λα είλαη θαη επραξηζηεκέλνο κε ηα ςίρνπια πνπ ηνπ παξέρνπλ σο αληακνηβή γηα ηελ
πξνζθνξά ηνπ.
Σην λέν ζρνιείν πνπ πξνεηνηκάδεηαη ν εθπαηδεπηηθόο εθηόο από ελδεήο ζα πξέπεη λα είλαη
πεηζήληνο θαη ππνηαγκέλνο. Απόιπηα ρεηξαγσγεκέλνο από ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη απόιπηα
κόλνο από ππεξάζπηζε. Όιν απηό ην απηαξρηθό, αληηεθπαηδεπηηθό πιέγκα, δελ κπνξεί λα γίλεη
απνδεθηό από θαλέλα. Υπάξρεη κηα μεθάζαξε απάληεζε όισλ: Φηάλεη πηα, σο εδώ.
Οη εθπαηδεπηηθνί δελ απνδέρνληαη ηνλ εξγαζηαθό κεζαίσλα πνπ ηνπο επηβάιινπλ. Με
απηό ην πεξηβάιινλ θαη απηά ηα δεδνκέλα αξλνύληαη λα παξαδνζνύλ σο εμηιαζηήξηα
ζύκαηα ηεο θαθνδαηκνλίαο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο.
Ο Κιάδνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο κε απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ ηνπ
Σπλειεύζεσλ έρεη ηαρζεί θαζαξά ππέξ ηεο απηναμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηεο

αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Μηαο αμηνιόγεζεο πνπ θακηά ζρέζε δελ έρεη κε ηηο
εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο.
Η αμηνιόγεζε πνπ πξνηείλνπκε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο αλαηξνθνδνηηθόο κεραληζκόο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Να αμηνινγεί ην ζύλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία (ππνδνκέο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, βηβιία, επηκόξθσζε, ζπλζήθεο άζθεζεο
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ), λα θηλείηαη ζηνπο άμνλεο πξνγξακκαηηζκόο, ζηνρνζεζία,
παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε από ζπιινγηθά όξγαλα (Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ ζε ζπλεξγαζία
κε ην Σρνιηθό Σύκβνπιν), λα έρεη ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηε
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηε
δηαδηθαζία βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο. Η δηαδηθαζία ηεο
αμηνιόγεζεο νθείιεη λα απαληά ζηα εμήο εξσηήκαηα : 1. Τη πξνγξακκαηίδεηαη. 2. Πώο
εθαξκόδεηαη, απηό πνπ πξνγξακκαηίδεηαη, ζηελ πξάμε. 3. Τη αμηνινγείηαη. 4. Πώο απνηηκάηαη ην
ηειηθό απνηέιεζκα. 5. Πνηεο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα αλαιεθζνύλ γηα ηε βειηίσζε ηηο
πξνζπάζεηαο. Γηα καο ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ αθνξά εθείλε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα
ζπλδέεη ην πξντόλ ηεο αμηνιόγεζεο, είηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε ηεο επξείαο πεξηθέξεηαο κε
κέηξα δηνξζσηηθά ηόζν ζε νηθνλνκηθή θαηεύζπλζε όζν θαη ζε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή. Η
δηαξθήο επηκόξθσζε, ε πιήξεο πιηθνηερληθή ππνδνκή, ν ζπκβνπιεπηηθόο ξόινο ησλ ζηειερώλ
ηεο εθπαίδεπζεο θαη κόλν, είλαη θάπνηεο από ηηο δηθιείδεο πνπ αζθνύλ πξνσζεηηθό ξόιν ζηελ
αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.
Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ην έξγν ηνπ δελ θξίλνληαη από κνλνπξόζσπα αιιά από ζπιινγηθά
όξγαλα, ην δε απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη πξντόλ
απνθιεηζηηθά αμηνινγηθήο έθζεζεο θαη δε είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πεηζαξρηθό κέηξν
θαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ππεξεζηαθή, κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Τόζν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ βαζηθή
θαη θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθό
Σύκβνπιν.
Εθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό από όινπο θαη ηδηαίηεξα από ηα εκπιεθόκελα
κέξε είλαη, όηη γηα λα εθαξκνζηεί θαη ηδηαίηεξα λα πεηύρεη έλα ζύζηεκα αμηνιόγεζεο,
πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη λα ηύρεη ηεο απνδνρήο ηόζν από ηελ πιεπξά ησλ αμηνινγεηώλ,
όζν θαη ησλ αμηνινγνύκελσλ. Από ην πξντόλ ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα πξνθύπηεη
όθεινο, πνηόηεηα θαη αλαβάζκηζε ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο.
Υπάξρεη θαηεγνξεκαηηθή δηαθσλία κε ηα λνκνζεηήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ (Ν.
3848/10, Ν. 4024/11) γηαηί είλαη θαλεξό όηη ζηόρνο ηνπο δελ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ
παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ αιιά ε ρεηξαγώγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθώλ
πνπ ζα κεηαηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε έλα θνβηζκέλν θαη άβνπιν όξγαλν πνπ άθξηηα θαη θάησ
από ηνλ θόβν ηηκσξεηηθώλ δηαηάμεσλ ζα εθαξκόδεη όζα ηνπ επηβάιινληαη.
Οη πξόζθαηεο δειώζεηο ηεο Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη νη πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο - κέζσ ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Δηεύζπλζεο Σπνπδώλ, θαλεξώλνπλ όηη επηζπκνύλ, ε αμηνιόγεζε ζηελ
εθπαίδεπζε λα αθνξά κόλν ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη λα έρεη απζηεξά ειεγθηηθό δηνηθεηηθό
ραξαθηήξα απαιιάζζνληαο ηελ Πνιηηεία από ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηεο. Ο εθπαηδεπηηθόο
αληηκεησπίδεηαη σο απηόο πνπ αλά πάζα ζηηγκή ρξεηάδεηαη πνιιαπινύο αμηνινγεηέο, ζρνιηθό
ζύκβνπιν θαη δηεπζπληή κε ηε δακόθιεην ζπάζε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ γηα λα απνδώζεη.
Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο απνδεηθλύεη όηη ε Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε ρώξα καο
ιεηηνπξγεί θπξίσο ράξε ζηελ επζπλεηδεζία θαη ην θηιόηηκν ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνύ.
Τα ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ, ζήκεξα, κε ζνβαξέο ειιείςεηο ζηα βηβιία, ρσξίο ρξήκαηα, ρσξίο
πεηξέιαην, κε εθπαηδεπηηθνύο πνπ είλαη νηθνλνκηθά εμαζιησκέλνη θαη πνπ ε Κπβέξλεζε ζέιεη λα
είλαη ππνηαγκέλνη θαη λα κελ πξνβάινπλ αληηζηάζεηο.
Ο θιάδνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο από ηε δεθαεηία ηνπ ΄80
έρεη δώζεη κεγάιεο θαη ληθεθόξεο κάρεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηζεσξεηή θαη ηνπ
επηζεσξεηηζκνύ θαη ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄90 θαη ηνπ ΄00 έρεη ζπγθξνπζζεί κε επηηπρία κε ηηο
πξνζπάζεηεο επηβνιήο εμσηεξηθώλ αμηνινγεηώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη έρεη απνηξέςεη
ηελ επηβνιή ηεο αμηνιόγεζεο πνπ ήηαλ έμσ από ηηο ζέζεηο ηνπ. Τν ίδην ζα θάλεη θαη ζήκεξα
κε κεγαιύηεξε απνθαζηζηηθόηεηα .
Τν Δ.Σ. ηεο ΔΟΕ είλαη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεην ζε απηή ηελ κνξθή αμηνιόγεζεο - ρεηξαγώγεζεο
πνπ πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ε Κπβέξλεζε θαη θαιεί ην Υπνπξγείν Παηδείαο λα κε πξνρσξήζεη

ζηελ πινπνίεζή ηεο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε αληίδξαζε ηνπ νξγαλσκέλνπ θιάδνπ ζα είλαη
ηέηνηα πνπ ζα αλαηξέςεη γηα άιιε κηα θνξά ηα ζρέδηά ηνπο.
ΟΦΙ ζηελ αμηνιόγεζε- ρεηξαγώγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
ΟΦΙ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε καζεηώλ θαη ζρνιείσλ.
Αθώιπηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε.
Καηάξγεζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε Ν. 3848/10 θαη 4024/11.
Παηδαγσγηθή ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία ζηα ζρνιεία.

