
Καταρρίπτοντασ τουσ μφθουσ για την αξιολόγηςη/αυτοαξιολόγηςη 

10+1 αλήθειεσ 

 

Σου Γιϊργου Κ.  Καββαδία 

Πζρα από τουσ κυρίαρχουσ μφκουσ για τθν αξιολόγθςθ/αυτοαξιολόγθςθ υπάρχει και θ πραγματικότθτα:  

1. Θ ψιφιςθ του νόμου 4692/2020 και θ ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Τ.Α. για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ αποτελεί ςυνζχεια του νόμου Γαβρόγλου 4547/2018. Σο κεςμικό πλαίςιο για τθν 
αξιολόγθςθ/αυτοαξιολόγθςθ καταρρίπτει κάκε μφκο περί «καλισ» ι «κακισ», «τιμωρθτικισ» ι «μθ 
τιμωρθτικισ» αξιολόγθςθσ. ε ζνα ταξικό – ιεραρχικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ςφςτθμα θ 
αξιολόγθςθ δεν μπορεί παρά να είναι ιεραρχικι – ςυμμορφωτικι και τιμωρθτικι. Αποτελεί κεντρικό 
μθχανιςμό ανατροπισ εργαςιακϊν ςχζςεων, ιδεολογικισ χειραγϊγθςθσ και κατθγοριοποίθςθσ 
ςχολείων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν. Με ςτόχο μια εκπαίδευςθ κατά επιτθροφμενθ, 
χειραγωγθμζνθ, αυταρχικι, κατακερματιςμζνθ και κατθγοριοποιθμζνθ. 

2. Θ αξιολόγθςθ/αυτοαξιολόγςθ ανατρζπει εργαςιακά δικαιϊματα και κατακτιςεισ. Είναι δθλαδι ο 
κεντρικόσ μθχανιςμόσ για τθν υπονόμευςθ τθσ μονιμότθτασ, τθν τρομοκράτθςθ και τισ μαηικζσ 
απολφςεισ. Κατθγοριοποιεί τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε «ελλιπείσ» «επαρκείσ», «πολφ καλοφσ», 
«εξαιρετικοφσ» προκαλϊντασ ανταγωνιςμοφσ και ςυγκροφςεισ εκίηοντασ ςτθ δουλοπρζπεια, τθν 
αυλοκολακεία και διαμορφϊνοντασ κλίμα υποταγισ, αυςτθρισ πεικάρχθςθσ και ελζγχου. ‘Ιδθ το 
προςοντολόγιο Γαβρόγλου τθσ ςκλθρισ αξιολόγθςθσ των ελαςτικά εργαηόμενων, οι 3μθνιτεσ covid με 
τισ απολφςεισ για πρϊτθ φορά από τουσ ΔΔΕ, και οι προςλιψεισ ωρομίςκιων από τουσ ΔΔΕ, 
μετατρζπουν το δικαίωμα ςτθν εργαςία ςε κινοφμενθ άμμο. Θ κατθγοριοποιθςθ και ςυρρίκνωςθ των 
ςχολείων κα φζρει μείωςθ χιλιάδων κζςεων εργαςίασ με πρϊτα κφματα τουσ ελαςτικά εργαηόμενουσ 
και μετά τουσ μόνιμουσ. 

3. τρατθγικόσ ςτόχοσ να οικοδομιςουν ζνα πανοπτικό μοντζλο αξιολόγθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ που 
όλοι ελζγχουν όλουσ μζςα από άκρωσ ιεραρχικζσ και εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ. Επιδιϊκει να μετατρζψει 
τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε «άβουλουσ και μοιραίουσ», «yes men», υπαλλιλουσ που πάςχοντασ από 
μόνιμθ οςφυοκαμψία ευκυγραμμίηονται με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ και 
τθν επίςθμθ κρατικι διδακτικι. Αυτό τον ρόλο παίηει θ Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν 
Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) που κεςμοκετικθκε με βάςθ τον ν. 



4112/2013 και διατιρθςαν οι κυβερνιςεισ ΤΡΙΗΑ – ΑΝΕΛ. Τλοποιεί τον κοινό όλων των κυβερνιςεων 
και υπουργϊν παιδείασ εδϊ και δεκαετίεσ ςτόχο του φκθνοφ, ευζλικτου, πεικαρχθμζνου ςχολείου 
των ταξικϊν φραγμϊν και του εξεταςτικοφ μινϊταυρου, του αποκλειςμοφ μεγάλου μζρουσ του 
μακθτικοφ πλθκυςμοφ από το δθμόςιο αγακό τθσ μόρφωςθσ με βάςθ τισ κατευκφνςεισ ΕΕ – ΟΟΑ – 
ΔΝΣ. 

4. Με τθν αξιολόγθςθ κατακερματίηεται τόςο θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ, όςο και θ 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Και ακόμα χειρότερα επιχειρείται θ ποςοτικοποίθςθ και μζτρθςθ 
χαρακτθριςτικϊν τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και ςτοιχείων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 
Επιδιϊκεται να επικυρωκοφν ωσ αντικειμενικά μετριςιμα ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ και νοθτικζσ 
λειτουργίεσ των υποκειμζνων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, όπωσ θ διδακτικι ι μακθςιακι 
ικανότθτα, θ πνευματικι και επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ, θ ικανότθτα επικοινωνίασ και ο τρόποσ 
ςυμπεριφοράσ, οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, οι ιδζεσ, θ φανταςία, θ πρωτοβουλία κ.ά. ε ςυνκικεσ 
«αξιολογικισ δικτατορίασ» το παιδαγωγικό και διδακτικό ζργο των εκπαιδευτικϊν μετατρζπεται ςε 
ζνα ςτεγνό διοικθτικό μθχανιςμό, ςυμπλιρωςθσ αρικμϊν και φορμϊν. 

5. Παρά τουσ ευφθμιςμοφσ και τισ αγιογραφικζσ διακθρφξεισ όλων των κυβερνιςεων για τθν 
αυτοαξιολόγθςθ, όχι μόνο δεν είναι «ακϊα», αλλά ςυνδζεται άρρθκτα με τθν αξιολόγθςθ. Όλα τα 
εργαλεία τθσ (άξονεσ, κριτιρια, δείκτεσ, φόρμεσ κ.α.), ςυγκροτοφν τουσ όρουσ μιασ διαδικαςίασ που 
καμία ςχζςθ δεν ζχει με εςωτερικζσ και ανατροφοδοτικζσ ςυλλογικζσ παιδαγωγικζσ λειτουργίεσ και 
δε κα μποροφςαν να γίνουν ςε ζνα αυταρχικό και ιεραρχικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Αντίκετα θ 
αυτοαξιολόγθςθ/αξιολόγθςθ διαμορφϊνει μια δυναμικι κωδικοποίθςθσ, ςυγκριςιμότθτασ, 
διαφοροποίθςθσ, κατάταξθσ και ανταγωνιςμοφ των ςχολικϊν μονάδων. Οδθγεί τουσ εκπαιδευτικοφσ 
ςε ζνα κυκεϊνα ςυνεδριάςεων και γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν. Είναι μια διαδικαςία αλλοτρίωςθσ 
και χειραγϊγθςθσ. Ζνα «αδειανό πουκάμιςο», μια ψευδαίςκθςθ ςυμμετοχισ που νομιμοποιεί τθν 
κρατικι εξουςία και τον ζλεγχο. Ζτςι θ αυτοαξιολόγθςθ λειτουργεί ωσ «φφλλο ςυκισ» ενόσ 
αυταρχικοφ, ιεραρχικοφ, ςυγκεντρωτικοφ και κομματικά ελεγχόμενου διοικθτικοφ μθχανιςμοφ τθσ 
εκπαίδευςθσ. 

6. τθν πρόταςθ για αυτοαξιολόγθςθ αποκρφπτεται ςυνειδθτά θ βαςικι παραδοχι για τθν εκπαίδευςθ: 
ότι οι κοινωνικζσ παράμετροι και καταςτάςεισ είναι αυτζσ που κακορίηουν το περιεχόμενο και τισ 
διαδικαςίεσ τθσ. Θ αυτοαξιολόγθςθ αποςιωπά ςυςτθματικά τόςο τθν επίδραςθ των κοινωνικϊν 
ανιςοτιτων και διαφορϊν ςτισ ςχολικζσ επιδόςεισ όςο και τισ ευκφνεσ τθσ κρατικισ πολιτικισ. Αντί να 
αναγνωρίςει τθν κρατικι ευκφνθ ςτθν διαμόρφωςθ των ταξικϊν ανιςοτιτων, ςτθν επιλογι ςκοπϊν 



και ςτόχων, ςτον καταρτιςμό των προγραμμάτων, ςτθ ςυγγραφι των βιβλίων, ςτισ ελλείψεισ τθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ, ςτθν απαξίωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, φορτϊνει τισ ευκφνεσ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

7. Θ αξιολόγθςθ/αυτοαξιολόγθςθ, ςυνδζεται με τθν «αποκζντρωςθ» και τθν «αυτονομία» επιδιϊκοντασ 
τον περιοριςμό ι και τθν κατάργθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το κράτοσ και ωκεί τα ςχολεία ςτθν 
αναηιτθςθ χορθγϊν για τθν κάλυψθ πάγιων και ζκτακτων αναγκϊν και καταργεί ςταδιακά τον όποιο 
ενιαίο και δωρεάν χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ. Κατθγοριοποιεί τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςε καλζσ και 
κακζσ, ανάλογα με τουσ χορθγοφσ και τα χριματα που εξοικονομεί θ κακεμιά, προωκϊντασ τθν 
ανταγωνιςτικότθτα μεταξφ τουσ, για να επιλεγοφν ελεφκερα από περιςςότερουσ γονείσ. Ανοίγει 
διάπλατα τισ πόρτεσ για ζνα πιο φτωχό και διαφοροποιθμζνο περιεχόμενο ςπουδϊν και αναλυτικό 
πρόγραμμα. 

8. Θ αξιολόγθςθ προβάλλει το εκπαιδευτικό ζργο ωσ προςωπικι υπόκεςθ των εκπαιδευτικϊν. Επιδιϊκει 
ζτςι να τουσ ενοχοποιιςει ςτα μάτια των μακθτϊν τουσ και τθσ κοινισ γνϊμθσ για τθν κρίςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ. το νζο πλαίςιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεϊνονται» τθν επιτυχία ι αποτυχία των μακθτϊν 
τουσ επιδιϊκοντασ να ςυνδζςει τισ επιδόςεισ των μακθτϊν με βάςθ και τθν τράπεηα κεμάτων με τθν 
αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν «Αγνοοφνται» οι κοινωνικζσ και γεωγραφικζσ ανιςότθτεσ που 
διαμορφϊνουν αντίξοεσ ςυνκικεσ για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν από τα αςκενζςτερα οικονομικά 
και κοινωνικά ςτρϊματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι παράγοντεσ που οδθγοφν ςτον Καιάδα τθσ 
εγκατάλειψθσ του ςχολείου και του αναλφαβθτιςμοφ. Θ ζκκεςθ Πιςςαρίδθ προτείνει ςυγκεκριμζνα 
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παραπάνω «αγκφλωςθσ» τα εξισ: «υνεχισ αξιολόγθςθ με βάςθ κριτιρια 
όπωσ οι επιδόςεισ των μακθτϊν, το ποςοςτό ειςαγωγισ των μακθτϊν ςτα Πανεπιςτιμια, οι ειδικζσ 
προκλιςεισ κάκε ςχολείου. φνδεςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ςχολείων με τθν επίτευξθ 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των αξιολογιςεων και ςφγκριςθ μεταξφ 
των ςχολείων με αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν». 

9. Oι ςχολικζσ μονάδεσ βακμολογοφνται ςε δεκαβάκμια κλίμακα και κατθγοριοποιοφνται ςτθν ψθφιακι 
πλατφόρμα του ΙΕΠ Ζτςι όχι μόνο δε βελτιϊνει τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά λειτουργεί ωσ 
μθχανιςμόσ αποδόμθςθσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ με τθ ςυρρίκνωςθ δαπανϊν, διοριςμϊν και τισ 
καταργιςεισ τμθμάτων και ςχολείων… Θ ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ για τουσ μαχόμενουσ 
εκπαιδευτικοφσ δεν είναι θ μετριςιμθ αποδοτικότθτα που ςχετίηεται με τισ προτεραιότθτεσ των 
«αγορϊν». Θ ποιότθτα ςυμβαδίηει με τθν ενίςχυςθ και όχι τθν αποδόμθςθ τθσ δθμόςιασ παιδείασ, τθν 
προςπάκεια άρςθσ των κοινωνικϊν φραγμϊν για ζνα ςχολείο που χωρά όλουσ τουσ μακθτζσ. 

10. Είναι χαρακτθριςτικι θ μαρτυρία τθσ Νταϊάν Ράβιτσ, κεωρθτικοφ τθσ εκπαίδευςθσ, ςυγγραφζα και 
υφυπουργοφ Παιδείασ του Σηορτη Μπουσ για τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ τθσ αξιολόγθςθσ: «…θ 
αξιολόγθςθ μετατράπθκε ςε εφιάλτθ για τα αμερικανικά ςχολεία …Θ τρζχουςα ζμφαςθ ςτθν 
αξιολόγθςθ ζχει δθμιουργιςει ςτα ςχολεία μια τιμωρθτικι ατμόςφαιρα. … Θ εκπαιδευτικι πολιτικι 
που ακολουκοφμε αναςτατϊνει τισ κοινότθτεσ, κατεδαφίηει ςχολεία, χωρίσ να τα βελτιϊνει. Σο 
ςθμαντικότερο όμωσ είναι πωσ δεν παράγουμε μια γενιά μακθτϊν με περιςςότερεσ γνϊςεισ…» 

10+1. Οι εκπαιδευτικοί ζχουν κάκε δικαίωμα να αντιςτακοφν ςτον αςφυκτικό ζλεγχο του νεο-
επικεωρθτιςμοφ, όπωσ διανκίηεται με τα μζτρα και τουσ δείκτεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ «ελεφκερθσ 
αγοράσ». Γιατί «ο δάςκαλοσ που κα υποχρεωκεί να καταπνίξει τθ ςκζψθ του κα γίνει διπλά ςκλάβοσ ι κα 
καταντιςει ζνασ ψυχικά ανάπθροσ άνκρωποσ, ανίκανοσ να μορφϊςει άλλουσ» (Δ. Γλθνόσ). Ζχουν χρζοσ να 
ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ μορφωτικοφ κοινωνικοφ κινιματοσ που κα διεκδικεί ζναν «άλλο» ρόλο για 
τον εκπαιδευτικό και τθν εκπαίδευςθ. Για ζνα ςχολείο τθσ ολόπλευρθσ γνϊςθσ και μόρφωςθσ και όχι των 
δεξιοτιτων και τθσ προετοιμαςίασ του φκθνοφ ευζλικτου εργατικοφ δυναμικοφ. Ζνα ςχολείο που ο 
εκπαιδευτικόσ κα εκπλθρϊνει το ρόλο του ωσ παιδαγωγόσ και όχι ωσ ιμάντασ μεταφοράσ πλθροφοριϊν και 
καταγραφζασ επιδόςεων. 

 


