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Να μην περάσουν τα εφιαλτικά σχέδιά τους για την 
αξιολόγηση – χειραγώγηση!

Η συγκυβέρνηση Σαμαρά, άξιος υπηρέτης της τρόικας και του ΔΝΤ, υλοποιεί μέρα 
με τη μέρα όλες τις μνημονιακές και αντιλαϊκές της δεσμεύσεις. Ήδη έδωσε στη 
δημοσιότητα  το  προσχέδιο  του  ΠΔ  για  την  «αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Πρόκειται για ένα εφιαλτικό 
κείμενο ντυμένο με χίλιες δυο «αθώες» λέξεις και έννοιες οι οποίες κρύβουν ένα 
ασφυκτικό και ιεραρχικό σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα αποτελέσει το βασικό 
μοχλό  για  τη  μισθολογική  καθήλωση  δεκάδων  χιλιάδων  εκπαιδευτικών  (ν. 
4024/2011 - ενιαίο μισθολόγιο) καθώς και για μαζικές απολύσεις όπως προβλέπει 
το  τελευταίο  βάρβαρο  μνημόνιο.  Ταυτόχρονα  θα  αποτελέσει  και  το  βασικό 
εργαλείο για τον ακόμα μεγαλύτερο κατακερματισμό και συντριβή των συλλογικών 
σχέσεων εργασίας, ανατροπής των δημοκρατικών και εργασιακών δικαιωμάτων των 
εκπαιδευτικών όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Με δυο λόγια προετοιμάζουν ένα 
σχολείο  ακόμα  πιο  αυταρχικό,  πιο  αντιδημοκρατικό  στο  οποίο  όλοι  και  όλα 
αξιολογούνται με ιεραρχικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρει το παλιό μοντέλο 
του επιθεωρητισμού.

«…Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του  
εκπαιδευτικού τους έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας…», «…στην 
παροχή  κινήτρων  για  τη  διαρκή  επιστημονική  και  επαγγελματική  ανάπτυξη  και  
εξέλιξη  των  στελεχών  και  των  εκπαιδευτικών,  στο  πλαίσιο  και  της  δια  βίου  
μάθησης…». Με τέτοια ωραία και εντυπωσιακά λεκτικά σχόλια ντύνουν τον εφιάλτη 
για δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο και στον καιρό του ΔΝΤ, με τον 
εκπαιδευτικό  εξαθλιωμένο  οικονομικά  και  κοινωνικά,  με  τους  μαθητές  να 
στοιβάζονται  σε  30άρια  τμήματα,  έχουν  τουλάχιστον  θράσος  να  μιλούν  για 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος της κοινωνίας και 
των μαθητών. Την ίδια στιγμή που ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να γίνουν κάτι 
σαν  τους  «υπερήρωες»,  για  να  ανταποκριθούν  έστω  και  στοιχειωδώς  στα 
ασφυκτικά  και  εξαντλητικά  πλαίσια  που  περιγράφονται  στο  κείμενο  της 
αξιολόγησης.

Ένα  μοντέλο  το  οποίο  «αφήνει  μετεξεταστέους»  τους  εκπαιδευτικούς, 
χαρακτηρίζοντάς τους «ελλιπείς», «επαρκείς», «πολύ καλούς» και «εξαιρετικούς», 
ταυτόχρονα με την βαθμολόγησή τους στην εκατονταβάθμια κλίμακα. Στην ουσία 
κατηγοριοποιεί  τους  εκπαιδευτικούς  και  οδηγεί  αυτόματα  στη  μισθολογική  και 
βαθμολογική τους καθήλωση μέσω του ενιαίου μισθολογίου και ακόμα χειρότερα 
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τους  δείχνει  το  δρόμο  της  εξόδου  από  την  εκπαίδευση  μέσω  των  μαζικών 
απολύσεων που επέβαλλε η τρόικα. Και ο κατακερματισμός αυτός υλοποιείται με 
τη  «διοικητική»  αξιολόγηση  η  οποία  πραγματοποιείται  από  το  διευθυντή  του 
σχολείου  καθώς  και  με  την  «εκπαιδευτική»  η  οποία  γίνεται  από  τον  σχολικό 
σύμβουλο. Και όλα αυτά μέσω ενός πολυπλόκαμου, εξοντωτικού και μη-εφικτού 
συστήματος κριτηρίων στα οποία καλείται να επιτύχει ο κάθε εκπαιδευτικός. Στην 
πραγματικότητα  το  τερατούργημα  της  αξιολόγησης,  μεταφέρει  στις  πλάτες  του 
κάθε  εκπαιδευτικού  όλη  την  χρεωκοπία  και  αποτυχία  του  εκπαιδευτικού 
συστήματος, καθιστώντας τον ως μοναδικό υπεύθυνο για αυτή αφού με τη σειρά 
του δεν «έπιασε» τα κριτήρια. 

Την  ίδια  στιγμή μετατρέπει  τον  διευθυντή του σχολείου καθώς  και  τον  σχολικό 
σύμβουλο σε επιθεωρητές και αξιολογητές. Θα τους καταστήσει άμεσα υπεύθυνους 
για τον οικονομικό μαρασμό και καθήλωση χιλιάδων εκπαιδευτικών, ενώ θα είναι 
στην πραγματικότητα οι  υπογραφές τους εκείνες που θα δείξουν την πόρτα της 
απόλυσης για άλλους τόσους. Τελικά αυτό που για άλλη μια φορά θα ευνοηθεί 
μέσα σε  συνθήκες  κρίσης  και  αυταρχισμού είναι  ένα νέο σύστημα κομματικό – 
κεντρικό με βασικό μοχλό του το ρουσφέτι και τη συνδιαλλαγή, αφού από το γ.γ του 
Υπουργείου Παιδείας μέχρι και τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, όλοι αξιολογούνται 
από τον «ανώτερό» τους, καθένας μεταφέροντας την πίεση και τον εκβιασμό προς 
τον «κατώτερό» του. 

Η  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  έχει  το  ρόλο  ελέγχου  και  συμμόρφωσης  του 
εκπαιδευτικού  και  αποτελεί  δείκτη  ευθυγράμμισης  σ’  αυτές  τις  προδιαγραφές. 
Kατά συνέπεια λειτουργεί ως βασικός μοχλός για την ιδεολογική τους χειραγώγηση. 
Tαυτόχρονα  στο  νέο  πλαίσιο,  οι  εκπαιδευτικοί  «χρεώνονται»  την  επιτυχία  ή 
αποτυχία  των  μαθητών  τους.  Κοινωνική  προέλευση,  οικογενειακή  κατάσταση, 
συνθήκες  διαβίωσης  και  κατοικίας,  υλικοτεχνική  υποδομή  σχολείου,  αναλυτικά 
προγράμματα, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές 
μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. «Aγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές 
ανισότητες  που  διαμορφώνουν  αντίξοες  συνθήκες  για  την  εκπαίδευση  των 
μαθητών από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.

Συνάδελφοι, 

Ας δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι.

Η αξιολόγηση δεν οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Είναι ένας 
ακόμα  μηχανισμός  αποδόμησης  του  δημόσιου  σχολείου.  Την  ώρα  που  οι 
προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μόλις 225 και 
οι δαπάνες για την παιδεία κάθε χρόνο περικόπτονται, πέφτοντας κάτω και από το 
2,3 % του ΑΕΠ, είναι πρόκληση οι «σοφοί» του κράτους να μιλούν για «ποιότητα  
στην εκπαίδευση». Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται να συμβάλλει στη στήριξη 
της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  όπως  διατείνονται  οι  κρατικοί  μύθοι,  αλλά  την 
υπονομεύει ανοιχτά. Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη συρρίκνωση του σχολικού 

- 2 - 



ΕΛΜΕ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                                                                                

δικτύου,  την  κατηγοριοποίηση  των  σχολείων  σε  «καλά»  και  «κακά»,  την  ταξική 
διαφοροποίηση  του  μαθητικού  πληθυσμού  και  την  ένταση  της  ιδεολογικής  και 
επιλεκτικής λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Ας τους απορρίψουμε! Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αντισταθούν στον 
ασφυκτικό  έλεγχο του νέου επιθεωρητισμού,  όπως διανθίζεται  με  τα μέτρα και 
τους δείκτες σύμφωνα με τα πρότυπα της «ελεύθερης αγοράς». Γιατί «ο δάσκαλος 
που θα υποχρεωθεί  να  καταπνίξει  τη  σκέψη του θα γίνει  διπλά  σκλάβος ή  θα  
καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους».

Καμιά  συμμετοχή  σε  διαβουλεύσεις  και  άλλες  διαδικασίες  που  εξωραΐζουν  το 
αυταρχικό πρόσωπο μιας αδίστακτης εξουσίας που δια πυρός και σιδήρου υλοποιεί 
μια  πολιτική  εξαθλίωσης  του  λαού  και  κονιορτοποίησης  δικαιωμάτων  και 
κατακτήσεων ολόκληρου αιώνα.

Απέναντι στο «νέο» σχολείο των δεξιοτήτων, της κατακερματισμένης γνώσης, της 
αγοράς, της εγκατάλειψης και της υποταγής, να προβάλλουμε το όραμά μας  για 
ένα  ενιαίο  δωδεκάχρονο  σχολείο  πραγματικά  δημόσιο  και  δωρεάν,  που  θα 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη των νέων να ανακαλύπτουν τους νόμους κίνησης της 
φύσης και της κοινωνίας, ώστε να παλέψουν για την ανατροπή της βαρβαρότητας 
και την καλυτέρευση της ανθρώπινης κοινωνίας, που να δημιουργεί δημοκρατικές 
και ελεύθερες προσωπικότητες, που θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται 
τη διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική και κοινωνική 
απελευθέρωση.

- ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

- ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ.

- ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

- ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

- ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

Γ ι α  τ ο  Δ . Σ .  τ η ς  Ε Λ Μ Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΤΖΑΦΑΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΣΟΦΗΣ
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