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Συνάντηση του Δ.Σ με Σχολικούς Συμβούλους 

 
Στα πλαίσια υλοποίησης απόφασης του Δ.Σ. για την πραγματοποίηση 

ενημερωτικής συνάντησης με τους Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής 
Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης των σχολείων ευθύνης του συλλόγου 

μας, το Δ.Σ. συναντήθηκε με την κυρία Γ. Παύλου και τους κυρίους Κ. 
Μπατσίλα και Χ. Παπαδόπουλο. Στη συνάντηση είχε προσκληθεί και ο κ. Φ. 

Χρήστου, οποίος όμως δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω απουσίας του εκτός 

Αθηνών. 
 

Υποστηρίξαμε ότι θεωρείται απαραίτητη η οικοδόμηση κλίματος 
συνεργασίας και ενίσχυσης του έργου των εκπαιδευτικών της τάξης προς 

όφελος των μαθητών και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων 
με τους Σχολικούς Συμβούλους αρωγούς και συμπαραστάτες στο έργο των 

εκπαιδευτικών, με τους Σχολικούς Συμβούλους στο πλάι των εκπαιδευτικών 
και όχι απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε, όπως ήταν φυσικό, στο ζήτημα της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών. 

 
 Αυτοξιολόγηση σχολικής μονάδας: 

 

Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του συλλόγου σχετικά με την 
αυτοαξιολόγηση καθώς και οι δράσεις (ακύρωση σεμιναρίων, 

συγκέντρωση υπογραφών, ενημερωτικές συναντήσεις) για το 
συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο και θεωρείται «προάγγελος» της 

αξιολόγησης-χειραγώγησης του εκπαιδευτικού. 
Οι κ.κ. Σχολικοί Σύμβουλοι τάχτηκαν, στην πλειοψηφία τους, υπέρ 

του θεσμού της αυτοαξιολόγησης, αναφερόμενοι σε θετικά projects 
που έχουν γίνει από σχολικές μονάδες καθώς και σε σχετική 

βιβλιογραφία. Υπήρξε, ωστόσο, και η άποψη, ότι αν και υπάρχουν 
θετικά σημεία, με τη μορφή που επιχειρείται να γίνει, μπορεί να μην 

έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: 
 

Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του συλλόγου και γενικότερα του κλάδου 

για την αξιολόγηση, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, μέσα από τις Γ.Σ. 
της ΔΟΕ, όπου τονίστηκε η αντίθεση των εκπαιδευτικών στην 

αξιολόγηση-χειραγώγηση, στην αξιολόγηση που συνδέεται με τη 
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βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, στην 
αξιολόγηση που οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, 

στην αξιολόγηση που οδηγεί σε απολύσεις, στην αξιολόγηση που 
καταργεί την παιδαγωγική ελευθερία στα σχολεία. Αναφερθήκαμε στα 

σεμινάρια που ακυρώνονται σε όλη τη χώρα κάτω από την πίεση του 
εκπαιδευτικού κινήματος και κάναμε γνωστές τις προθέσεις μας να 

αντισταθούμε στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, να 
ματαιώσουμε με κάθε τρόπο τα σεμινάρια και τις διαδικασίες που θα 

ακολουθήσουν. 
 

Μεταξύ άλλων, οι απόψεις των κ.κ. Σχολικών Συμβούλων ήταν ότι η 
αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση και στήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τονίζοντας, 
ωστόσο, τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσο η αξιολόγηση που 

επιχειρείται να εφαρμοστεί με το Π.Δ152/2013 θα οδηγήσει στην 
πραγματική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τόνισαν ότι δεν 

υπάρχει σαφής βεβαιότητα για την ποσόστωση (που έχει προκαλέσει 

αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς) αν θα είναι σε επίπεδο Διεύθυνσης, 
Περιφέρειας ή κάτι άλλο καθώς επίσης και ότι δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένα σημεία πάνω στα οποία μπορεί να στηρίξει το έργο ο 
κάθε αξιολογητής. 

 
Θεώρησαν το μοντέλο της επιχειρούμενης αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου ως ένα μοντέλο που δεν πρόκειται να βρει εφαρμογή στην 
ελληνική πραγματικότητα, διότι δε συνάδει με την κουλτούρα της 

χώρας στην οποία επιχειρείται να εφαρμοστεί. Αναγνώρισαν το κλίμα 
αβεβαιότητας που το Π.Δ152/2013 έχει προκαλέσει στους 

εκπαιδευτικούς, δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει η 
χώρα στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα και το ότι ο θεσμός της 

αξιολόγησης έρχεται να επιβαρύνει το ήδη αρνητικά φορτισμένο 
κλίμα. 

 

Τέλος, τόνισαν ότι δεν επιθυμούν με τις ενέργειές τους να οδηγήσουν 
κανένα συνάδελφο εκτός εκπαίδευσης και ότι αναμένουν τις εξελίξεις, 

επιφυλασσόμενοι για τη στάση που θα κρατήσουν όταν κληθούν να 
φέρουν αυτό το έργο σε πέρας, εκφράζοντας παράλληλα την 

επιφύλαξη για το κατά πόσο θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο 
Π.Δ152/2013. 
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