
 

 

 

Θέμα: Εγκύκλιοσ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείασ για 

«διαφήμιςη» ςυνεδρίου με θέμα  «Αξιολόγηςη ςτην Εκπαίδευςη» 

    

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την ενέργεια του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Παιδείασ κ. Παντή να «διαφημίζει» με εγκύκλιό του προσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ, ςυνέδριο και μάλιςτα με οικονομικό κόςτοσ για όςουσ το 

παρακολουθήςουν, που πραγματοποιεί αςτική, μη κερδοςκοπική εταιρεία με 

θέμα «Αξιολόγηςη ςτην Εκπαίδευςη» (!!!).  Είναι δικαίωμα τησ κάθε εταιρείασ να 

διοργανώνει τισ δράςεισ που αποφαςίζει (η ςυγκεκριμένη, το ΕΛ.Π.ΠΟ. 

προςφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτιςησ με δίδακτρα) και φυςικά 

είναι δικαίωμα του οποιουδήποτε να τισ παρακολουθεί. Αυτό που είναι 

αδιανόητο είναι ο Γενικόσ Γραμματέασ του Υπουργείου Παιδείασ μέςα από την 

άςκηςη του θεςμικού του ρόλου να αναγορεύεται, έςτω και έμμεςα, ςε 

ςυνεργάτη τησ όποιασ εταιρείασ. 

Ακόμη πιο εξοργιςτικό είναι το γεγονόσ ότι το ςυνέδριο που 

«διαφημίζει» ο Γενικόσ Γραμματέασ (μέλοσ τησ κυβέρνηςησ που όταν ωσ κόμμα 

ήταν ςτην αντιπολίτευςη μαχόταν  μαζί με το εκπαιδευτικό κίνημα κατά τησ 

αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ) έχει ωσ θέμα του την αξιολόγηςη ςτην 

εκπαίδευςη. 

Θυμίζουμε ςτην πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ ότι η 

δέςμευςή του προσ τη Δ.Ο.Ε. για κατάργηςη του θεςμικού πλαιςίου τησ  

αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ παραμένει μια ακόμη ανεκπλήρωτη υπόςχεςη 
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τησ κυβέρνηςησ και ότι κάθε ςχετική με την αξιολόγηςη ςυζήτηςη που γίνεται 

εντόσ του πλαιςίου αυτού παραπέμπει ευθέωσ ςε χειραγώγηςη. Όταν, μάλιςτα, 

φτάνει ο Γενικόσ Γραμματέασ του Υπουργείου να την ενιςχύει, είναι ςαφέσ ότι 

δεν μπορεί να αποτελεί παρά μέροσ τησ ςυνολικήσ ςτάςησ τησ κυβέρνηςησ 

απέναντι ςτο ζήτημα. 

Καταδικάζουμε τη διαφήμιςη των πληρωμένων προγραμμάτων για την 

εφαρμογή τησ αξιολόγηςησ από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείασ, καλούμε τον ίδιο να ανακαλέςει άμεςα την εγκύκλιο και τον κύριο 

Υπουργό Παιδείασ να φροντίςει ώςτε να μην επαναληφθούν παρόμοια 

φαινόμενα ςτο μέλλον αλλά και να υλοποιήςει άμεςα τη δέςμευςη τησ 

κυβέρνηςησ για κατάργηςη του θεςμικού πλαιςίου τησ  αξιολόγηςησ – 

χειραγώγηςησ. 

 

 


