
«Απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης-χειραγώγησης των σχολικών
μονάδων»

   Στα συσσωρευμένα προβλήματα της εκπαίδευσης, που κορυφώθηκαν κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, έρχονται να προστεθούν και μια
σειρά νέων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία (παρατεταμένος
εγκλεισμός μαθητών και εκπαιδευτικών, τηλεκπαίδευση κλπ). Η κυβέρνηση με την
ψήφιση  του  νόμου  4692/2020  και  την  έκδοση  της  σχετικής  Υ.Α.  επιχειρεί   να
διαμορφώσει  ένα νέο εκπαιδευτικό  πλαίσιο.  Ένα πλαίσιο στο οποίο  θίγονται  τα
μορφωτικά και  εργασιακά δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών, φοιτητών,
εκπαιδευτικών  και  ευνοούνται  τα  ταξικά  συμφέροντα  των  σχολαρχών,  των
ιδιοκτητών  ιδιωτικών  εκπαιδευτικών  ομίλων,  φροντιστηρίων,  καθώς  και  μιας
εκπαιδευτικής, κοινωνικής και μαθητικής ελίτ. Είναι η ίδια ακριβώς περίοδος που
προωθείται  η  Τράπεζα  Θεμάτων  και  οι  νέοι  εξεταστικοί  φραγμοί  στο  Λύκειο,  η
δραματική μείωση των εισακτέων στα ΑΕΙ,  η Πανεπιστημιακή Αστυνομία και  το
σχέδιο διαγραφής δεκάδων χιλιάδων φοιτητών μέσω του περίφημου ν+2.  Βασικός
στόχος  που  υπηρετούν  όλα  τα  αντιεκπαιδευτικά  μέτρα  της  κυβέρνησης  είναι  η
δραστική  απομαζικοποίηση  της  δημόσιας  εκπαίδευσης,  η  έξωση  ενός  μεγάλου
μέρους του μαθητικού και  φοιτητικού πληθυσμού από τα σχολεία και τις σχολές.
Αυτόν τον στόχο υπηρετούν όλα τα νομοσχέδια που θα βγάλει από το συρτάρι της η
κυβέρνηση  τις  αμέσως  επόμενες  εβδομάδες:  Αυτονομία  σχολικών  μονάδων,
αξιολόγηση εκπαιδευτικών και νέο σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, νόμος
– πλαίσιο για τα ΑΕΙ, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, νέα κριτήρια επιλογής στελεχών.

Η κυβέρνηση αρνούμενη να εξετάσει  και  να χαρτογραφήσει  τις παιδαγωγικές,
ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του αποτυπώματος που αφήνει η πανδημία σε μαθητές
και  εκπαιδευτικούς,  αρνούμενη να διερευνήσει  τις  διαστάσεις  των  εκπαιδευτικών
ανισοτήτων  (νέων  και  παλαιών  που  οξύνονται)  και  να  προχωρήσει  εγκαίρως  σε
μέτρα  πρόληψης  της  σχολικής  αποτυχίας  και  σχολικής  διαρροής,  ακολουθεί
συνειδητά  την  τακτική  της  ανεύρεσης  ενόχων  ανάμεσα  σε  μαθητές  και
εκπαιδευτικούς.   

 Με την ψήφιση του ν.4692/2020 θεσμοθετήθηκε η εσωτερική & εξωτερική
αξιολόγηση  των  σχολείων  από  την  τρέχουσα  σχολική  χρονιά. Επίσης,
θεσμοθετήθηκε   η  ατομική  αξιολόγηση των  εκπαιδευτικών στα  Πειραματικά  και
Πρότυπα  Σχολεία  ενώ  αναμένεται  νομοσχέδιο,  σύμφωνα  με  τις  εξαγγελίες  του
ΥΠΑΙΘ, που θα αφορά στην ατομική αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών από το
Σεπτέμβριο του 2021. Η εφαρμογή της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της
σχολικής μονάδας καθυστέρησε λόγω της εξέλιξης της πανδημίας και υλοποιείται
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πλέον τώρα με το ΦΕΚ 140/τ.Β΄/20-1-2021 με θέμα: «Συλλογικός προγραμματισμός,
εσωτερική  και  εξωτερική  αξιολόγηση  των  σχολικών  μονάδων  ως  προς  το
εκπαιδευτικό τους έργο». 

Η αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση είναι ένας κρίσιμος κρίκος  αυτής της πολιτικής,
καθώς  απαιτείται  η  συμμόρφωση-πειθάρχηση  των  εκπαιδευτικών  για  να
υπηρετήσουν τον παραπάνω στόχο, για να εξασφαλιστεί η προώθηση του φθηνού,
πειθαρχημένου σχολείου των ταξικών φραγμών και  του εξεταστικού μινώταυρου,
του αποκλεισμού μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού από το δημόσιο αγαθό
της μόρφωσης.

Η  αξιολόγηση  της  σχολικής  μονάδας  είναι  το  πρώτο  βήμα  για  την  εμπέδωση
κουλτούρας αξιολόγησης, την κατηγοριοποίηση των σχολείων και τη διαμόρφωση
των κατάλληλων συνθηκών για να προχωρήσει η ατομική αξιολόγηση. 

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται από το ν.4692/20 και την Υ.Α.
6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ 140/τ.Β΄/20-1-2021) προβλέπονται τα εξής:

 Εσωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιείται  από ειδικές  συνεδριάσεις  του
συλλόγου,  αποτιμάται  «τεκμηριωμένα»  με  τετράβαθμη  κλίμακα  (1-4),
συμπληρώνεται/καταχωρίζεται  σε  ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ και  αναρτάται  στην
ιστοσελίδα του σχολείου, με προφανή στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολικών
μονάδων
 Εξωτερική αξιολόγηση από τον  Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την

κάθε σχολική μονάδα που καταχωρίζεται επίσης στην ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ
με «τεκμηριωμένη» αποτίμηση της σχολικής μονάδας στους επιμέρους άξονες σε
δεκάβαθμη κλίμακα. 
 Οι εκθέσεις αξιολόγησης περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη τεκμηρίωση που

πρέπει να δικαιολογεί τον κάθε δείκτη, ανοίγοντας το δρόμο για την «ενοχοποίηση»
των  σχολείων  με  βάση ακόμα  και  τις  βαθμολογικές  επιδόσεις  των  μαθητών,
παραβλέποντας κάθε κοινωνικοοικονομικό παράγοντα που επηρεάζει τις μαθητικές
επιδόσεις.
 Εξωτερική  αξιολόγηση  από  τα  ΠΕΚΕΣ  σε  περιφερειακό  και  από  την

ΑΔΙΠΠΔΕ σε εθνικό επίπεδο και καταχώρισή τους στις πλατφόρμες του ΙΕΠ 
 Οι  άξονες  επί  των  οποίων  θα  γίνεται  η  αξιολόγηση  εκτός  από  τα

ωραιοποιημένα  λόγια  περί  βελτίωσης  διάφορων  πτυχών  της  παιδαγωγικής  και
διοικητικής λειτουργίας των σχολείων  δεν περιλαμβάνει κανέναν δείκτη που να
αποτιμά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν με αποκλειστική ευθύνη
του ΥΠΑΙΘ: καθυστέρηση κάλυψης κενών εκπαιδευτικών, υποστελέχωση, έλλειψη
υλικοτεχνικής  υποδομής,  μειωμένη  χρηματοδότηση,  αναχρονιστικά  εγχειρίδια,
προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα κλπ.
 Αξιολόγηση  και  για  την  ανάληψη  «επιμορφωτικών  πρωτοβουλιών  του

σχολείου» εναποθέτοντας την ευθύνη της επιμόρφωσης στην ίδια τη σχολική μονάδα
και τον εκπαιδευτικό, και απαλλάσσοντας από αυτήν το ΥΠΑΙΘ.
 Οι  εκθέσεις  αξιολόγησης  συντάσσονται  υποχρεωτικά  στην  ειδική

πλατφόρμα του ΙΕΠ και κανένας άξονας δεν θεωρείται προαιρετικός.
 Τακτικές  συνεδριάσεις  των  συλλόγων  για  την  υλοποίηση  του



προγραμματισμού  «με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο»,  γεγονός που ανοίγει τον
δρόμο για παραβίαση του ωραρίου με ενδεχόμενες συνεδριάσεις εκτός ωραρίου.

Το πλαίσιο αυτό:

1.  Όχι μόνο δεν θα βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αντίθετα, θα
αφυδατώσει την εκπαιδευτική πράξη από τον αυθορμητισμό, την πρωτοβουλία και
τη δυνατότητα του διαφορετικού.

2. Αποτελεί το θεμέλιο για την ατομική αξιολόγηση, τους βασικούς άξονες της
οποίας τους είδαμε ήδη από την εφαρμογή στους  εκπαιδευτικούς  των πρότυπων-
πειραματικών. Πρόκειται  δηλαδή  να  λειτουργήσει  ως  μοχλός  ανατροπής  των
εργασιακών σχέσεων και καταπάτησης βασικών εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν
κατακτηθεί με πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες.  Μπλοκάρει τη μονιμοποίηση
και τη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη και θέτει τις βάσεις για την άρση της
μονιμότητας.

3. Αποτελεί  σημαντικό μοχλό της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης του σχολείου,
με  βάση  τις  απαιτήσεις  της  αγοράς.  Οδηγεί  στην  κατηγοριοποίηση  και  τον
ανταγωνισμό  των  σχολικών  μονάδων.  Συνδέεται  με την  «αυτονομία»  και
συνακόλουθη εξάρτηση των σχολείων από ιδιωτικά κεφάλαια (χορηγοί με προοπτική
να επεμβαίνουν ακόμα και στο πρόγραμμα σπουδών), τα vouchers (κουπόνια) στους
γονείς  για  «ελεύθερη»  επιλογή  σχολείου.  Αποτελεί κεντρικό  μηχανισμό  για  την
εμπέδωση της ταξικής λειτουργίας του σχολείου, στην κατεύθυνση της διευρυμένης
αναπαραγωγής  των  κοινωνικών  ανισοτήτων  και  την  εγχάραξη  της  κυρίαρχης
ιδεολογίας.

4.  Όχι μόνο δεν θα βελτιώσει την εικόνα του εκπαιδευτικού, αλλά θα συμβάλει
στην πλήρη απαξίωση του κοινωνικού του ρόλου, στην υποταγή και χειραγώγησή
του.

5. Όχι  μόνο  δεν  είναι  μια  «ουδέτερη»  και  «αντικειμενική»  διαδικασία,  αλλά
αντίθετα,  μέσω του ασφυκτικού διοικητικού ελέγχου και  των κυρώσεων, στοχεύει
στην επιβολή των κυρίαρχων αξιών και παιδαγωγικών μεθόδων.

6. Είναι  μια  διαδικασία  μετρήσιμη,  με  κριτήρια,  μέτρα  και  σταθμά  που
καθορίζονται  αυθαίρετα  από  την  εκάστοτε  εξουσία.  «Ποσοτικοποιεί»  δηλαδή
παράγοντες  όπως  η  διδακτική  ικανότητα,  η  επιστημονική  συγκρότηση,  η
παιδαγωγική κατάρτιση, η μεταδοτικότητα, η επικοινωνία με τους μαθητές κλπ. Αυτά
όμως  δεν  είναι  ποσοτικά  μεγέθη  που  μπορούν  να  μετρηθούν  με  μεθόδους  και
κριτήρια  «αντικειμενικά»  και  «αξιοκρατικά».  Είναι  επομένως  μια
διαδικασία υποκειμενική και αυθαίρετη.

7. Είναι μια διαδικασία αυταρχική που αλλάζει δραματικά το κλίμα στη σχολική
τάξη  αλλά και  στο  σύλλογο  διδασκόντων:  η  συνεργασία  και  το  ομαδικό  πνεύμα
δίνουν τη θέση τους στον ανταγωνισμό και τη δουλοπρέπεια, η ελεύθερη σκέψη και
η όποια παιδαγωγική αυτονομία αντικαθίστανται  από την πλήρη υποταγή και  τον
ασφυκτικό έλεγχο.

8. Προβάλλει το εκπαιδευτικό έργο ως προσωπική υπόθεση των εκπαιδευτικών.
Επιδιώκει έτσι να τους ενοχοποιήσει στα μάτια των μαθητών τους και της κοινής
γνώμης για την κρίση της εκπαίδευσης. Οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες



ουσιαστικά δεν αποτελούν αντικείμενο της αξιολόγησης.
9. Επιδιώκει  να χειραγωγήσει  ιδεολογικά τους εκπαιδευτικούς,  ελέγχοντας τον

τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς – και κατ’ επέκταση των μαθητών – σύμφωνα με τις
κυρίαρχες αξίες  και  πρότυπα.  Μετατρέπει  τους εκπαιδευτικούς σε «άβουλους και
μοιραίους»,  «yes men»,  υπαλλήλους  που  πάσχοντας  από  μόνιμη  οσφυοκαμψία
ευθυγραμμίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και την
επίσημη κρατική διδακτική.

10. Προκαλεί ανταγωνισμούς και συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
11. Είναι μια διαδικασία που όχι μόνο  δεν θα προωθήσει τη διαφάνεια και την

"αξιοκρατία",  αλλά θα οικοδομήσει  ένα νέο πρωτόγνωρο καθεστώς διαπλοκής και
αλληλοτροφοδότησης των κομματικών - διοικητικών και αξιολογικών μηχανισμών.
Το ρουσφέτι θα κυριαρχήσει και οι τάσεις διάλυσης και υποταγής κάθε συλλογικής
δράσης θα ενισχυθούν.

12. Θέτει τα θεμέλια μιας ιστορικής διάσπασης του εκπαιδευτικού σώματος με την
κατηγοριοποίηση  σε  «στελέχη  –  αξιολογητές»  και  «εκπαιδευτικούς  –
αξιολογούμενους». 

Πέραν της γενικότερης αντίθεσής μας στο συγκεκριμένο πλαίσιο εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, πρέπει να υπογραμμίσουμε
και  την  υποκριτική  στάση  του  υπουργείου  σε  μια  σειρά  από ζητήματα,  που
αφορούν στους θεματικούς άξονες.
 Άφησε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να τα βγάλουν πέρα

εντελώς  μόνοι  με  τα  προβλήματα  της  πανδημίας  και  της  τηλεκπαίδευσης
(προβληματικό  δίκτυο,  απουσία  επιμόρφωσης,  απουσία  υγειονομικών μέτρων,  μη
παροχή εξοπλισμού κλπ.), καλεί τώρα τις σχολικές μονάδες να αξιολογήσουν το έργο
τους. 
 Εγκατέλειψε  τα  παιδιά  πρόσφυγες  στη  μοίρα  τους  και  ζητά  τώρα  να

αξιολογηθούν τα σχολεία για την υποστήριξή τους. 
 Εξοβέλισε  από  τα  ωρολόγια  προγράμματα,  τα  μαθήματα  κοινωνικών

επιστημών, τα καλλιτεχνικά μαθήματα και την οικιακή οικονομία και ζητάει τώρα να
αξιολογηθούμε για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των ήπιων δεξιοτήτων. 
 Άφησε  τα  σχολεία  υποστελεχωμένα,  με  χιλιάδες  κενά,  και  ζητά  τώρα  να

αξιολογηθούν  τα  σχολεία  ως  προς  την  αποτελεσματική  αξιοποίηση  του
εκπαιδευτικού προσωπικού. 
 Πιέζει  τους  εκπαιδευτικούς  να  βαθμολογήσουν  κανονικά  τους  μαθητές  εν

μέσω  πανδημίας  και  τώρα  θέλει  να  τους  αξιολογήσει  για  το  αν  εφάρμοσαν
εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης!

Η κυβέρνηση της Ν.Δ επαναφέρει ουσιαστικά ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο
της υπουργίας Αρβανιτόπουλου για την αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Θέλουν να
ξεχνούν πως το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε μάχες  για  την κατάργηση  αυτού του
πλαισίου και  πέτυχε  την ακύρωση του ΠΔ152/2013 για  την ατομική αξιολόγηση
αλλά  και του πλαισίου αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) των σχολείων που έθεταν οι
νόμοι 3848/10, 3879/10, 4024/2011, 4072/12, 4142/13 μετά το 2015. Οι νικηφόροι



αυτοί  αγώνες  αποτελούν  παρακαταθήκη,  που  δείχνει  το  δρόμο  για  την
αντιμετώπιση  της  νέας  προσπάθειας  από  την  κυβέρνηση  της  ΝΔ για  την
επαναφορά της αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών.  Έχοντας την εμπειρία
της νικηφόρας μάχης του 2013 – 2014 και με όπλο την απεργία – αποχή,  η ζωντανή
εκπαίδευση  πρέπει  να  ορθώσει  αδιαπέραστο  τείχος  αντίστασης  απέναντι  στους
αξιολογητές. Ο κόσμος της ζωντανής εκπαίδευσης, η βάση των εκπαιδευτικών πρέπει
να ανατρέψει κάθε τέτοιο σχέδιο με την αγωνιστική δυναμική του.

Δείχνει  να  αγνοεί  η  κυβέρνηση  ότι  η  ποιοτική  αναβάθμιση  του  δημόσιου
σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου είναι δική της ευθύνη και δεν μπορεί να
επιτευχθεί  χωρίς  αύξηση  των  δαπανών  για  την  Παιδεία,  μαζικούς  μόνιμους
διορισμούς  σε  όλα  τα  πάγια  κενά,  πλήρη  στελέχωση  όλων  των  δομών
εκπαίδευσης, βελτίωση των όρων και των συνθηκών άσκησης του παιδαγωγικού
έργου,  συστηματική  και  ουσιαστική  επιμόρφωση,  εκσυγχρονισμό
προγραμμάτων  σπουδών,  σχολικών  βιβλίων  και  διδακτικών  μεθόδων,
αντισταθμιστικά μέτρα στήριξης των μαθητών,  στελέχωση των σχολείων με το
απαραίτητο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό.

Δείχνει να αγνοεί η κυβέρνηση τη διεθνή εμπειρία και τα πορίσματα διεθνών
μελετών όσον αφορά στα αποτελέσματα αντίστοιχων συστημάτων αξιολόγησης
των σχολείων που εφαρμόστηκαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα οποία όχι μόνο
δε βελτιώθηκε η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά επήλθαν σοβαρές
συνέπειες  σε  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  δείκτες,  με  κατηγοριοποίηση  και
υποβάθμιση των σχολείων, που οδηγήθηκαν σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις,
με  περαιτέρω  ελαστικοποίηση  της  εργασίας  και  με  σαφή  χειροτέρευση  του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Συμμετέχουμε  μαζικά  στην  απεργία  –  αποχή  της  ΟΛΜΕ  από  τις
διαδικασίες  αξιολόγησης  -  αυτοαξιολόγησης  σχολικών  μονάδων  που
προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 καθώς και την Υ.Α. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ 140
20/01/2021). 

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής
τους  στην  απεργία  –  αποχή  της  ΟΛΜΕ  και  να  μην  συμμετάσχουν  σε  καμία
διαδικασία που προβλέπεται στην σχετική Υ.Α. 

Καλούμε  τα  στελέχη  εκπαίδευσης  (Διευθυντές/τριες  σχολείων,
Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου κ.τ.λ.) να συνταχθούν με την απόφαση
της ΟΛΜΕ και να συμμετάσχουν στην απεργία – αποχή.

.


