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ΑΝΓΞΑΡΣΕΣΕ ΡΖΔΟΠΑΣΖΗΕ ΠΑΡΓΜΒΑΕ ΝΖΗΑΖΑ – ΠΓΖΡΑΖΑ 

ΠΑΡΓΜΒΑΓΖ ΗΖΝΕΓΖ ΤΠΓΖΡΩΓΖ Π.Γ. 

 

«Απηναμηνιόγεζε»: ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΔ 
 

   «Απηναμηνιόγεζε» ινηπόλ! Μεηά από θαηαηγηζκό «ζεηηθώλ παξεκβάζεσλ» ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο, ην 

λέν επθάληαζην πιάλν! 

   Η απηναμηνιόγεζε ζα βαζηζηεί αξρηθά ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό πνπ νθείιεη ν ζύιινγνο 

δηδαζθόλησλ θάζε ζρνιείνπ λα ζρεδηάζεη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Σηνλ πξνγξακκαηηζκό ζα 

ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζρνιηθνί ζύκβνπινη, κέινο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο θαη εθπξόζσπνη ηνπ ζπιιόγνπ 

γνλέσλ. 

Απνξίεο :1). Υπάξρεη ζρνιείν πνπ λα μεθηλά έζησ θαη ηε κέξα ηνπ αγηαζκνχ κε πιήξε ζχλζεζε; Εηδηθά φζνλ 

αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο πνπ θαηά θχξην ιφγν δηνξίδνληαη φηαλ θαη αλ ππάξμνπλ θνλδχιηα ΕΣΠΑ ε θαηάζηαζε 

είλαη εδψ θαη ρξφληα ηξαγηθή. Ίζσο βέβαηα λα δνζεί κηα «ζπλεηή ιχζε» κε θάπνηα λέα θάκπξηθα 

«σθεινχκελσλ- απαζρνινχκελσλ»  γηα 5 κήλεο-θαιά, 9 δελ έρεη ην δηδαθηηθφ έηνο;- φπσο επηρεηξήζεθε ζην 

παξειζφλ θαη εθαξκφδεηαη ζήκεξα κε 

δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη κε ζπλζήθεο 

γαιέξαο .2). Με δεδνκέλν κία ζρνιηθή 

επηηξνπή γηα κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη άξαγε εθηθηφ λα 

ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ φισλ απηψλ ησλ 

ζρνιείσλ; 3).Ο εθπξφζσπνο ηνπ ζπιιφγνπ 

γνλέσλ, κε δεδνκέλν φηη δελ είλαη 

θαηάιιεινο γηα λα παξεκβαίλεη ζε 

δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα, γηα πνην ιφγν αθξηβψο ζα ζπκκεηέρεη; Κάηη ππάξρεη  αιιά ζα ην δνχκε 

παξαθάησ.  

Η απηναμηνιόγεζε ζα αθνξά 5 ηνκείο- κύζνπο: 

 

Μύζνο 1 
Α. Γηαρείξηζε ππνδνκώλ, πιηθώλ θαη πόξσλ.(Δεκηνπξγία- αλαλέσζε- επέθηαζε ρώξσλ, ζπληήξεζε-  

αλαλέσζε εμνπιηζκνύ, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο.) 

Απνξίεο : 1).Αθνχ ν Ο.Σ.Κ. θαηαξγήζεθε, ζε πνην δεκφζην θνξέα κπνξεί λα απεπζπλζεί θαλείο γηα λα θάλεη 

επέθηαζε ρψξσλ; 2).Γηα λα αλαλεψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ην ζρνιείν ζα πάξεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε 

ζρνιηθή επηηξνπή; Οη δφζεηο πάλησο πνπ παίξλνπλ ηα ζρνιεία  έρνπλ κεησζεί θαηά 70% ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη δελ αξθνχλ νχηε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο .Μήπσο ην θιεηδί είλαη ην πνξηνθφιη ησλ γνληψλ;(Σηελ 

εξψηεζε πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππάξρεη ε επηινγή «ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν γνλέσλ 

θαη αλ εληζρχεη νηθνλνκηθά ην ζρνιείν ν ζχιινγνο γνλέσλ».) Μήπσο ην θιεηδί είλαη νη ζπφλζνξεο-ηδηψηεο;(Να 

ζπκίζνπκε φηη ζηηο Η.Π.Α. ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ε  Coca-cola είρε εγθαηαζηήζεη ζε πνιιά ζρνιεία 

κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη φζν κεγαιχηεξε θαηαλάισζε έθαλαλ νη καζεηέο, 

ηφζν κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ελίζρπζε έπαηξλε ην ζρνιείν.) 



 

Μύζνο 2  
   Β. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε(ρξνλνδηάγξακκα εηήζηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ, ζύληαμε σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, αλάζεζε εμσδηδαθηηθνύ έξγνπ, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τκήκαηνο Έληαμεο, ηήξεζε 

αξρείσλ, πξνγξακκαηηζκόο ζπλεδξηάζεσλ.) 

Απνξίεο :1). Ωο πξνο ην δηδαθηηθφ έξγν, ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν δελ είλαη ήδε θαζνξηζκέλα απφ ηα ΑΠΣ 

θαη ΔΕΠΠΣ θαη ηα  ππάξρνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θάπνηα απφ ηα νπνία κάιηζηα δελ είλαη θαζφινπ θαιά; Δελ 

είλαη επίζεο ν ηδηαίηεξνο ξπζκφο ηεο θάζε ηάμεο απηφο πνπ θαζνξίδεη ην πφηε θαη γηα πφζν δηδάζθεηαη ην θάζε 

ηη, πξάγκα πνπ θάλεη αδχλαηε ηελ πξφβιεςε ρξνλνδηαγξάκκαηνο; 2). Η ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο Έληαμεο 

δελ έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε αξρηθά αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξέπεη λα δηνξίζεη ην 

Υπνπξγείν;(Αιήζεηα, πφζα θελά έρεη ε εηδηθή αγσγή θέηνο;)Δελ έρεη επίζεο ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρνπλ 

θνλδχιηα ψζηε λα εμνπιηζηεί ην λεντδξπζέλ Τκήκα κε θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιηθφ ;Τν Υπνπξγείν ζα  

δηαζέζεη ηα αλάινγα θνλδχιηα ή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο ην ηκήκα «ηδίνηο εμφδνηο» ; 3).Γηα 

φια ηα παξαπάλσ δελ θνηλνπνηεί θάζε ρξφλν ην ζρνιείν θαη ζηε 

δηεχζπλζε αιιά θαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Υπνπξγείνπ ηα 

δεηνχκελα;  

 

Μύζνο 3 
   Γ. Πξνγξακκαηηζκόο εθδειώζεσλ- επηζθέςεσλ  

Απνξίεο :1). Ωο πξνο ηηο επηζθέςεηο, δελ ελεκεξψλεη ην θάζε 

ζρνιείν ηε Δηεχζπλζε απνζηέιινληαο πξαθηηθφ; 2).Οη εθδειψζεηο 

πνπ πξνγξακκαηίδνληαη δελ θαηαγξάθνληαη θη απηέο ζην βηβιίν 

πξαθηηθψλ; Η «επηζεκνπνίεζή- δεκνζηνπνίεζή» ηνπο πέξαλ 

ηνχηνπ ζε ηη άιιν ζα εμππεξεηήζεη απφ ην λα νξγαλψλνληαη 

θηέζηεο-ππεξπαξαγσγέο γηα ην «ζεαζήλαη» θαη ρσξίο νπζία; 

Επηδίσθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πιαίζην αληαγσληζκνχ ησλ 

ζρνιείσλ θαη  θαληβαιηζκνχ ησλ ζπλαδέιθσλ κε κφλν θξηηήξην ην 

«δηαίξεη θαη βαζίιεπε», ηελ αηνκηθή ιχζε.  

 

Μύζνο4 
   Γ. Τινπνίεζε ζεζκνζεηεκέλσλ δξάζεσλ εληαγκέλσλ ζην Πξόγξακκα ζπνπδώλ( επέιηθηε δώλε, 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή πγείαο, ζεαηξηθή παηδεία.) 

Απνξίεο : Είλαη ζαπκάζηα ε πεξηβαιινληηθή αγσγή ζηε δεκηνπξγία ελφο επαηζζεηνπνηεκέλνπ απξηαλνχ 

πνιίηε αιιά ηη λφεκα έρεη αιήζεηα λα επαηζζεηνπνηείο ηνλ καζεηή γηα ηε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο φηαλ ν 

παηέξαο ηνπ έρεη αλαγθαζηεί απφ ηελ θπβεξλεηηθή επηινγή λα θαίεη παιηέο θαξέθιεο γηα λα δεζηαζνχλε; Είλαη 

ζαπκάζηα ε αγσγή πγείαο γηα ηα πγηεηλά δηαηξνθηθά πξνγξάκκαηα αιιά ηη λφεκα έρεη αιήζεηα φηαλ ε 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα αλαγθάδεη ηε κεηέξα ηνπ καζεηή λα ηνλ ηξέθεη κε ην θηελφηεξν θαη φρη ην 

πγηεηλφηεξν; Ωο πξνο ηελ επέιηθηε δψλε, ην φηη κπαίλεη ζαλ θξηηήξην απηναμηνιφγεζεο δελ εγθπκνλεί ηνλ 

θίλδπλν λα εθηεινχληαη ηππνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα, απφ απηά πνπ ήδε βξίζθεηο πιεζψξα ζην δηαδίθηπν, κε 

θχξην ζηφρν ηελ «θαιή» αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ζρνιείνπ θαη εληαγκέλα ζηε ινγηθή ηνπ «λένπ» 

ζρνιείνπ ηεο αγνξάο; 

 

 

 

 



 

Μύζνο 5 
   Δ. Γξάζεηο ζε ελδνζρνιηθό επίπεδν( Δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο βίαο, ζρνιηθή δηαξξνή, 

ζπκβνπιεπηηθή, αληηζηαζκηζηηθή ππνζηήξημε, ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε, ζπκκεηνρή ζε καζεηηθνύο 

δηαγσληζκνύο). 

Απνξίεο :1).Αλεζπρεηηθφ ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο αιιά ππάξρνπλ ζρνιηθνί ςπρνιφγνη γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ; Υπάξρνπλ επαξθείο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη δίθηπν 

ππεξεζηψλ ψζηε λα θάλνπλ παξέκβαζε  ζε φπνηεο νηθνγέλεηεο ρξεηάδεηαη; Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, φληαο 

απαζρνιεκέλνη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ρξφλν γηα ζηήξημε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

θαηλφκελν;2). Αλεζπρεηηθή θαη ε ζρνιηθή δηαξξνή αιιά 

κήπσο ε ππάξρνπζα εθπαίδεπζε δελ αλαπαξάγεη θαη 

κεγεζχλεη θηφιαο ηηο ήδε κεγάιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο; 

Οη πνιιαπιέο εμεηαζηηθέο δηαδηθαζίεο(λέν εμεηαζηηθφ 

ζχζηεκα ιπθείνπ), ε θαηάξγεζε νπζηαζηηθά ηεο 

επαγγεικαηηθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο(θαηάξγεζε ησλ 

πην «επηηπρεκέλσλ» εηδηθνηήησλ απφ ηα επαγγεικαηηθά 

ιχθεηα ηε ζηηγκή πνπ ν Υπνπξγφο Παηδείαο ζπκκεηέρεη 

ζε εγθαίληα ηδησηηθψλ Ι.Ε.Κ) θηλνχληαη ζηε θαηεχζπλζε 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο; Όπνηνο έρεη 

ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο 

γλσξίδεη φηη ε ζρνιηθή επηηπρία είλαη δήηεκα ηαμηθήο 

πξνέιεπζεο θαη θνπιηνχξαο ηεο νηθνγέλεηαο. Κη αλ 

ζπκεζνχκε θαη ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow, πψο καζεηέο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ βαζηθά πξνβιήκαηα επηβίσζεο 

κπνξνχλ λα ζέηνπλ ζηφρνπο απηνηειείσζεο;   3).Τα 

πξνγξάκκαηα αληηζηαζκηζηηθήο ππνζηήξημεο ζα ήηαλ 

ζαπκάζηα ιχζε αιιά πφζν πξφζπκν είλαη ην Υπνπξγείν λα ιεηηνπξγεί θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, ηάμεηο 

ππνδνρήο, εληζρπηηθέο δηδαζθαιίεο θαη νηηδήπνηε άιιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζεηελ ίδηα ψξα πνπ ηα 

θαηαξγεί; Γηαηί δελ ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ Τκήκαηα Έληαμεο ζηε δεπηεξνβάζκηα ψζηε λα ζπλερίδνπλ λα 

ιακβάλνπλ ζηήξημε νη καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη; 4).Φξεζηκφηαηε θαη ε απηνεπηκφξθσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο; Γηαηί αιήζεηα θαηαξγήζεθαλ ηα δηδαζθαιεία; 

Τα κεηαπηπρηαθά θη απηά θαιά είλαη αιιά είλαη πξάγκαηη εθηθηά ηε ζηηγκή πνπ ην θφζηνο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 

4.000€; Μπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο κε πεξηθνκκέλεο θαηά 35% ηηο απνδνρέο ηνπ λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο 

δαπάλεο; Αιήζεηα, αλ ε επηκφξθσζε θαη ηα πξνζφληα έρνπλ ζεκαζία γηα ην Υπνπξγείν, γηαηί κε ηε 

κνξηνδφηεζε Μεηζνηάθε δίλνληαη 30 κφξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηνξίζηεθαλ κε ΑΣΕΠ θαη κφλν 7 ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ δηδαθηνξηθφ; 

 

Μύζνο 6 
   Σ. Βειηίσζε ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο 

Απνξία : 1).Υπάξρεη ινγηθφο άλζξσπνο πνπ πηζηεχεη φηη κε φιν ην αζθπθηηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά απφ δηεπζπληέο θαη ζπκβνχινπο, κε ηελ άκεζε αλαθνξά ηεο ζηελ 

επηβίσζε κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε θαη κε ηελ πνζφζησζε πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί 

ππάξρεη ε παξακηθξή πεξίπησζε νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο λα βειηηψλνληαη ή ζα 

δεκηνπξγεζεί θχκα θαληβαιηζκνχ εληφο ησλ ζρνιείσλ; Υπάξρεη πεξίπησζε λα πηζηεχεη θαλείο φηη κπνξεί λα 

ππάξρεη κηα «θαιή» αμηνιφγεζε θαη απηναμηνιφγεζε αθνχ ην θξηηήξην πνπ ππάξρεη είλαη ε απνδφκεζε - 



δηάιπζε ηνπ δεκφζηνπ θαη δσξεάλ ζρνιείνπ, ε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνιχζεσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη ε εθηέιεζε θαηά γξάκκα ησλ εληνιψλ ηνπ ΟΟΣΑ, ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ ΔΝΤ; 

 

Σπκπέξαζκα: Γηαηί ην Υπνπξγείν θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ  γλσξίδνληαο όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

παξεκβαίλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γλσξίδνληαο επίζεο ηηο πνιηηηθέο  κε ηηο νπνίεο ζα ππάξμεη 

βειηίσζε θαη πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ην ίδην, πξάηηεη αθξηβώο ηα αληίζεηα ελώ αλαθνηλώλεη κε 

ηπκπαλνθξνπζίεο ηελ «απηναμηνιόγεζε» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην 

επόκελν δηάζηεκα; 

Μηα θαη ε άγλνηα δελ κπνξεί λα είλαη ε αηηία,  κόλν ε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα, ε δνιηόηεηα, ε ηαμηθή 

επηινγή , ε εθαξκνγή ησλ δεηθηώλ θαη ησλ επηινγώλ  ηνπ Ο.Ο.Σ.Α.. ηεο PISA, ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ ΔΝΤ., ζα 

κπνξνύζε λα είλαη. Έρνληαο ζηελ πξάμε θαηαξγήζεη ην θνηλσληθό θξάηνο, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ε 

εθπαίδεπζε, δειώλεη ζηελ θνηλσλία ηελ πξόζεζή ηνπ λα «βειηηζηνπνηήζεη» ην ζύζηεκα θαηαδεηθλύνληαο 

παξάιιεια ηνλ απνδηνπνκπαίν ηξάγν (θάπνηνο πξέπεη λα θηαίεη):ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ην δεκόζην θαη 

δσξεάλ ζρνιείν! Σην επόκελν δηάζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη ην γλσζηό ζύζηεκα γθεκπειηθήο πξνπαγάλδαο γηα 

ην πόζν αθαηάιιεινη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, πόζν εγθιεκαηηθά αλεύζπλνη θαη πόζν ζπληερληαθέο είλαη νη 

αληηδξάζεηο ηνπο. 

Εκείο πάλησο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δώζνπκε έλαλ κεγάιν αγώλα: Γηα ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα ηελ 

αμηνπξέπεηά καο.   

 

 

ΑΝΤΠΑΚΟΗ, ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΗ!  

Με βάζε όια ηα παξαπάλσ θαη  γηα λα αιιάμεη ν «θόβνο» 

ζηξαηόπεδν :  

 Οη ζύιινγνη  δηδαζθόλησλ λα πάξνπλ απνθάζεηο ελάληηα 
ζηελ απηναμηνιόγεζε  θαη ηελ αμηνιόγεζε λα αξλεζνύλ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ «απηναμηνιόγεζε» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.. 

 Καινύκε  ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κελ 
εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο «νκάδεο 
εξγαζίαο». Οη  ζύιινγνη δηδαζθόλησλ  λα κε ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηή 
ηε δηαδηθαζία. Να αξλεζνύλ καδηθά, όπσο έγηλε ηελ πεξίνδν ηεο 
πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο  ην 2010, κε αληίζηνηρνπο ηξόπνπο  ηελ 
πινπνίεζή ηεο. Να κε ζπγθξνηήζνπλ  νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ 
θακία «νκάδα εξγαζίαο». Επηζεκαίλνπκε όηη θαλέλαο 
εθπαηδεπηηθόο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα ζην 
ζύιινγν δηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα 
ζπκκεηνρή ζηηο «νκάδεο εξγαζίαο». 

 Δειώλνπκε πσο κε όξνπο θηλήκαηνο  θαη ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ ζα κπινθάξνπκε, όπσο έγηλε ηελ 
πξνεγνύκελε πεξίνδν, ηελ νπνηαδήπνηε απόπεηξα εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιόγεζεο-αμηνιόγεζεο θαη κε θάζε 
πξόζθνξν ζπλδηθαιηζηηθό ηξόπν ζα ηελ αθπξώλνπκε ζηελ πξάμε κε απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ, ησλ 
Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ θαη ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ ζε θάζε ζρνιείν. Καιύπηνπκε κέζσ καδηθώλ δηαδηθαζηώλ 
ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ζηάζεηο εξγαζίαο γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο  ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιόγεζεο  (ζεκηλάξηα, νκάδεο εξγαζίαο, ζρέδηα δξάζεο, νινκέιεηεο ζπιιόγσλ 
δηδαζθόλησλ…). 

 Όινη νη εθπαηδεπηηθνί λα ππνγξάςνπλ ην θείκελν ελαληίσζεο ζηελ αμηνιόγεζε.   

 Οη Σύιινγνη ΠΕ κε ηελ καδηθή παξνπζία ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κε αγσληζηηθέο κνξθέο λα κπινθάξνπλ-
αθπξώζνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο δηεπζπληέο θαη κε αγσληζηηθέο απνθάζεηο λα θαιύςνπλ θάζε 
εθπαηδεπηηθό θαη ζύιινγν δηδαζθόλησλ πνπ ζα αξλεζεί ζηελ πξάμε ηελ απηναμηνιφγεζε.  

 Οη δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο  γηα ηελ 
αμηνιφγεζε θαη νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη λα κε ζπκπξάμνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο 
απηναμηνιφγεζεο.Με βάζε θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ Γ.Σ. όπνηνο/α ζηεξίδεη-ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζπλαδέιθσλ,  λα δηαγξάθεηαη από ην ζύιινγν. 


