
Σχολεία: Τι κρφβεται πίςω από τθν επιμονι του υπουργείου να 

προγραμματίςει εκνικζσ εξετάςεισ τθν Άνοιξθ; 
 
Του Χριςτου Κάτςικα 
 

Επιχειρείται οι εκπαιδευτικοί να χρεϊνονται τθν επιτυχία ι αποτυχία των μακθτϊν τουσ και θ διοίκθςθ 
του ςχολείου να χρεϊνεται με τθ ςειρά τθσ τθν επιτυχία και τθν αποτυχία όλων 

Το δεφτερο τρίμθνο του 2022 ςχεδιάηει το υπουργείο Παιδείασ να πραγματοποιιςει ςε εκνικό επίπεδο 
εξετάςεισ διαγνωςτικοφ χαρακτιρα ςτα ςχολεία για τουσ μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ των Δθμοτικϊν ςχολείων και 
τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ των Γυμναςίων. 

Σε ςυνζντευξι τθσ ςτον "Ελεφκερο Τφπο" (Κυριακι 24 Οκτωβρίου) θ υπουργόσ Παιδείασ διλωςε  ότι θ 
εφαρμογι τθσ λεγόμενθσ "Ελλθνικισ Pisa" κα ξεκινιςει από φζτοσ ςτο τζλοσ του Δθμοτικοφ και ςτο τζλοσ 
του Γυμναςίου και ότι "ςυνιςτά ζνα εργαλείο αποτίμθςθσ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων ςπουδϊν, του βακμοφ επίτευξθσ 
προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων".  

Η λεγόμενθ «Ελλθνικι Pisa»  περιλαμβάνεται ςτον πρόςφατο νόμο 4823/2021 «Αναβάκμιςθ του 
ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ». Στο άρκρο 104, «Αξιολόγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ» όπου ςθμειϊνεται, ανάμεςα ςε άλλα: «Κάκε ςχολικό ζτοσ διενεργοφνται ςε 
εκνικό επίπεδο εξετάςεισ διαγνωςτικοφ χαρακτιρα για τουσ μακθτζσ τθσ Στ’ τάξθσ των Δθμοτικϊν ςχολείων 
και τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ των Γυμναςίων ςε κζματα ευρφτερων / γενικϊν γνϊςεων των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και των Μακθματικϊν». 

Σφμφωνα με το νόμο ςκοπόσ των ωσ άνω εξετάςεων είναι «θ εξαγωγι ποριςμάτων ςχετικά με τθν 
πορεία υλοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν και τον βακμό επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων ςε εκνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ». 

Σχετικά με τθ κζςπιςθ τθσ «ελλθνικισ PISA», όπωσ ονομάςτθκε, δεν πρόκειται για ζναν ακϊο ςχεδιαςμό 
του ΥΠΑΙΘ. Πρϊτον, είναι φανερό ότι όλθ θ υπόκεςθ μπορεί να εξελιχκεί ςε ζναν μθχανιςμό 
«παρακυβζρνθςθσ» τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ τα δοκίμια αξιολόγθςθσ κα προωκοφν μια 
ςυγκεκριμζνθ αντίλθψθ για τθ ςχολικι γνϊςθ, τθ διδαςκαλία, τθ μάκθςθ, τθ ςχολικι επιτυχία, τον μακθτι 
κ.ά., που προβάλλουν (και ϊσ ζναν βακμό επιβάλλουν) αντίςτοιχεσ αρχζσ ςτθν οργάνωςθ τθσ ίδιασ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Κοντολογίσ θ «ελλθνικι Pisa»  επιχειρεί με όχθμα τα πορίςματά τθσ (μζςα από 
τον ζλεγχο των γλωςςικϊν και μακθματικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν) να προςανατολίςει τθν ςχολικι 
εκπαίδευςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. 

Δεφτερον, τα αποτελζςματα αυτϊν των τεςτ κα αξιοποιθκοφν ωσ εργαλείο για τθν κατθγοριοποίθςθ 
των ςχολείων και κα χρθςιμοποιθκοφν και ωσ «κριτιρια» για τθν αξιολόγθςθ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν. 
Είναι φανερό ότι το νζο κακεςτϊσ που κα επιβάλει θ «ελλθνικι PISA», με τον κφκλο των τεςτ, μπορεί να 
βλάψει τουσ πιο αδφνατουσ μακθτζσ και να αποδυναμϊςει τισ ςχολικζσ τάξεισ, κακϊσ αναπόφευκτα 
ςυνεπάγεται όλο και περιςςότερα τεςτ πολλαπλισ επιλογισ, περιςςότερα λεπτομερϊσ προςχεδιαςμζνα 
μακιματα από «προμθκευτζσ» που βρίςκονται πάνω και ζξω από το ςχολείο –και μεγάλο άγχοσ για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 



Να το ποφμε κακαρά: Στθν πράξθ, οι ςτόχοι τθσ «ελλθνικισ Pisa» προωκοφν, αντί τθσ γνϊςθσ, τθ 
δεξιότθτα. Για να πάει καλά ζνα ςχολείο ςτον διαγωνιςμό, πρζπει οι μακθτζσ του να ζχουν αντιμετωπίςει τθ 
Γλϊςςα ςχεδόν αποκλειςτικά ωσ εργαλείο επικοινωνίασ, να ζχουν διδαχτεί από τα Μακθματικά κυρίωσ 
μεκόδουσ επίλυςθσ πρακτικϊν προβλθμάτων, ενϊ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ να μθν ζχουν εμβακφνει ςτο 
γιατί, αλλά ςτο πϊσ. Ετςι, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα κα πρζπει, προςαρμοηόμενο ςτουσ ςτόχουσ του 
προγράμματοσ, να «προπονεί» τουσ μακθτζσ ςε τζτοιου είδουσ κζματα, αντί να τουσ διδάςκει, να τουσ 
καταρτίηει αντί να τουσ εκπαιδεφει. 

Σε μια ανάλογθ, τθρουμζνων των αναλογιϊν, Διεκνι Αξιολόγθςθ Μακθτϊν (PISA), ακαδθμαϊκοί, 
εκπαιδευτικοί και γονείσ από όλο τον κόςμο εκφράηουν ζντονθ ανθςυχία για τισ επιπτϊςεισ τθσ 
επιςθμαίνοντασ «ότι το κακεςτϊσ που επιβάλλει το πρόγραμμα PISA, με το διαρκι κφκλο των τεςτ ςε 
παγκόςμια βάςθ, βλάπτει τα παιδιά μασ και αποδυναμϊνει τισ ςχολικζσ μασ τάξεισ κακϊσ αναπόφευκτα 
ςυνεπάγεται όλο και περιςςότερα τεςτ πολλαπλήσ επιλογήσ, περιςςότερα λεπτομερϊσ προςχεδιαςμζνα 
μακιματα από «προμθκευτζσ» που βρίςκονται ζξω από το ςχολείο – και λιγότερθ αυτονομία για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα PISA ζχει αυξιςει ακόμθ περιςςότερο το άγχοσ που 
προχπιρχε ςτα ςχολεία, κζτοντασ ςε κίνδυνο τθν ιςορροπία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν». 

Το «manual» τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ του ΥΠΑΙΘ 

Να επιςθμάνουμε ότι τίποτε δεν γίνεται και δεν λζγεται τυχαία από τθν επίςθμθ κρατικι εκπαιδευτικι 
πολιτικι. Να κυμίςουμε τισ κατευκφνςεισ - οδθγίεσ - επιβολζσ του ΟΟΣΑ για το παραπάνω κζμα. Με τίτλο 
«Ευκυγραμμίηοντασ τα εκπαιδευτικά επίπεδα με τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν», ο ΟΟΣΑ αρχίηει με δφο 
επιςθμάνςεισ και καταλιγει ςε μία οδθγία, που είναι και το «ηουμί» τθσ πολιτικισ του. 

Αφοφ ςθμειϊνει ότι είναι απαραίτθτθ «θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ αξιολόγθςθσ μακθτϊν, ςχολικϊν μονάδων 
και εκπαιδευτικϊν», επιςθμαίνει ότι «θ αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, του εκπαιδευτικοφ, κακϊσ και τα 
τυποποιθμζνα τεςτ για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςε εκνικό επίπεδο πρζπει να εξεταςτοφν μαηί, ζτςι ϊςτε 
όχι μόνο να είναι αποτελεςματικζσ οι νζεσ πολιτικζσ όςον αφορά τθν επίτευξθ των ςτόχων του πλαιςίου 
αξιολόγθςθσ, αλλά και να δθμιουργοφν ςυμπλθρωματικότθτεσ…». 

Η δεφτερθ επιςιμανςθ για τθν Ελλάδα ιταν ότι το υπουργείο υςτερεί ενόσ ολοκλθρωμζνου και πλιρουσ 
ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ. Συγκεκριμζνα, δεν υπάρχει: 

■ Τυποποιθμζνθ εκνικι αξιολόγθςθ που κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθ ςφγκριςθ τθσ επίδοςθσ 
μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, ςχολικϊν μονάδων ι περιφερειϊν. 

■ Σφνδεςθ μεταξφ τθσ αξιολόγθςθσ μακθτϊν, ςχολικϊν μονάδων και εκπαιδευτικϊν. 

Στο πλαίςιο αυτό, ξεφφτρωςε και πάλι θ Τράπεηα Θεμάτων, θ οποία, ςφμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αφενόσ 
δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να επιλζξουν από κζματα που ζχουν δθμιουργθκεί ςε κεντρικό 
επίπεδο και αφετζρου είναι ςυνδεδεμζνθ με ςυγκεκριμζνα μακθςιακά αποτελζςματα, τα οποία είναι 
ςυγκρίςιμα. Και τϊρα ξεφυτρϊνουν και τα ετιςια τεςτ ςε εκνικό επίπεδο. 

Κακόλου τυχαία μετά τθν ανακοίνωςθ των βακμολογικϊν επιδόςεων των υποψθφίων από το ΥΠΑΙΘ, ςε 
άρκρο του ςτθν «Εςτία» (15 Ιουλίου 2021), με τίτλο «Η κατάρρευςισ των βακμϊν δείχνει τθν αποτυχία των 
εκπαιδευτικϊν», ο διευκυντισ τθσ «Εςτίασ» Μανϊλθσ Κοττάκθσ ςθμειϊνει: 

«Τι μασ δείχνουν λοιπόν τα ςτατιςτικά; Πϊσ όλο το οικοδόμθμα πάςχει. Πωσ το εκπαιδευτικό μασ 
ςφςτθμα ςτθρίηεται ςε γυάλινα πόδια. Πωσ οι αντιδράςεισ των ςυνδικαλιςτϊν για τθν τράπεηα κεμάτων ςτισ 



προαγωγικζσ που κα αποκάλυπταν τθν πραγματικι εικόνα του μορφωτικοφ επιπζδου των μακθτϊν δεν ιταν 
ακϊεσ... Πωσ θ αξιολόγθςθ είναι μονόδρομοσ… Θα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε ανζτωσ ότι αρνοφνται τθν 
αξιολόγθςθ, όπωσ ο διάβολοσ το λιβάνι, γιατί γνωρίηουν ότι κα δείξει αυτό που κρφβουν επί ζτθ και 
αποκαλφπτεται μόνον όταν γίνεται θ βακμολόγθςθ των γραπτϊν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ: Πωσ 
μορφϊνουν πλθμμελϊσ τουσ μακθτζσ...». 

Χζρι χζρι με τθν εκάςτοτε πολιτικι θγεςία του υπουργείου Παιδείασ, οι μόνιμοι τελάλθδεσ τθσ κυρίαρχθσ 
πολιτικισ, δθμοςιογράφοι, τεχνοκράτεσ και «ειδικοί», εγχαράςςουν ςτον ςκλθρό δίςκο τθσ κοινισ γνϊμθσ, 
ωσ αυτονόθτο, ότι «θ κακοδαιμονία του ελλθνικοφ ςχολείου είναι αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ αξιολόγθςθσ - 
ελζγχου των εκπαιδευτικϊν». 

Σε αυτό το πλαίςιο, οι εκπαιδευτικοί χρεϊνονται τθν επιτυχία ι αποτυχία των μακθτϊν τουσ και θ 
διοίκθςθ του ςχολείου χρεϊνεται με τθ ςειρά τθσ τθν επιτυχία και τθν αποτυχία όλων. Η αντίλθψθ αυτι 
επιβλζπει τθ ςχολικι επιτυχία/αποτυχία μζςα από τθν κλειδαρότρυπα τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ, όπου όλα 
εξαφανίηονται, εκτόσ από τον δάςκαλο και τον μακθτι. Δεν είναι, ωςτόςο, λίγοι αυτοί που κατανοοφν ι 
διαιςκάνονται ότι το ςχολείο δεν είναι «κερμοκιπιο» όπου τα παιδιά αναπτφςςονται ομαλά και 
απρόςκοπτα με καλό πότιςμα και ςυςτθματικι φροντίδα! 

πθγι: alfavita.gr 

 


