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Ππόταση για την αξιολόγηση 

 
 Ελπίδα ή Οπισθοδπόμηση;  

  
  Η πξόηαζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε έξρεηαη ζε κηα δύζθνιε 
ζπγθπξία. Βξηζθόκαζηε ζε κηα πεξίνδν όπνπ ακθηζβεηνύληαη ζην όλνκα ηεο θξίζεο εξγαηηθά 
θαη θνηλωληθά δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο δεθαεηηώλ. Η δεκόζηα εθπαίδεπζε αληηκεηωπίδεηαη 
κε όιν θαη ιηγόηεξν ελδηαθέξνλ από ηελ πνιηηεία, αλ θξίλνπκε από ηηο δαπάλεο, ελώ ν 
εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί κε ειάρηζηεο πηα νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ρωξίο επηκόξθωζε θαη κε 
ζπλερώο ζπξξηθλνύκελα εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη πγεηνλνκηθά δηθαηώκαηα λα δηαζώζεη ηελ 
αμηνπξέπεηά ηνπ θαη λα πεξηζώζεη ό,ηη γίλεηαη από ην δεκόζην ζρνιείν.  
 
Η νκάδα εξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ  έρεη ωο πξνηεξαηόηεηά ηεο ηελ αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηω εθπαηδεπηηθώλ. Τηο άιιεο παξακέηξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
πνηνο ζα ηηο αμηνινγεί; Τα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα βηβιία, ηε ρξεκαηνδόηεζε, ην 
θνηλωληθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν εληάζζεηαη ην ζρνιείν ζήκεξα, ηελ επηκόξθωζε… Πνηνο ζα 
απνθαζίδεη ηη ζα αμηνινγείηαη θαη κε πνηα ερέγγπα; Μήπωο νη θπβεξλήζεηο θαη πάιη εξήκελ ηω 
θνξέωλ ηεο εθπαίδεπζεο; Ή κήπωο κε ηε ζπλαίλεζε θάπνηωλ αλεμάξηεηωλ αξρώλ (π. ρ. 
Α.ΓΙ.Π.Δ.); Καη πνηα ζρέζε έρνπλ όινη απηνί κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα;  
 
Δίλαη ζαθέο ινηπόλ πωο ε πξόηαζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιόγεζε εζηηάδεηαη ζηα 
ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κνλνκεξώο γηαηί εθθξάδεη ηα βνύιεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 
λα ειέγμεη ηνλ ηξόπν παξνρήο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο ζην ηειηθό ηεο ζηάδην. Γελ είλαη ηπραία ε 
δηαπίζηωζε ηεο νκάδαο (ζ.16) όηη « ην θξίζηκν δήηεκα δελ είλαη ε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο 
γεληθά αιιά ε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ 
ηεο ρώξαο θαη από θάζε εθπαηδεπηηθό». Απηή ε δηαπίζηωζε δελ είλαη κόλν αληηεπηζηεκνληθή. 
απαιιάζζεη ηηο πνιηηηθέο πνπ αζθνύληαη ζηελ παηδεία από ηελ θύξηα (όρη βέβαηα θαη ηε 
κνλαδηθή) επζύλε γηα ην παξερόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν. Αλ π.ρ. ιεηηνπξγνύζε ε εηήζηα 
επηκόξθωζε, πνπ δεηά εδώ θαη ρξόληα ε ΟΛΜΔ, απηό δε ζα είρε ηξνθνδνηήζεη ζεηηθά ηε 
βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε; Με ιίγα ιόγηα γηα ηελ επηηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ, 
απηνί πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε είλαη θπξίωο ην ζρνιείν θαη ν 
εθπαηδεπηηθόο… θη αλ ηνπο αμηνινγήζνπκε, όια ζα πάλε θαιύηεξα! Γηα ιεθηά γηα ηελ Παηδεία 
θαη γηα πεξηηηά δηθαηώκαηα ζα κηιάκε ηώξα;  
 
Αθόκα όκωο θη αλ δερόκαζηαλ όηη έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο πνπ 
εγγπώληαη κηα «αληηθεηκεληθή» αμηνιόγεζε; Σύκθωλα κε ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο νη θνξείο 
ηεο εθπαίδεπζεο ζα αμηνινγνύληαη από κνλνπξόζωπα όξγαλα: ν δάζθαινο από ην δηεπζπληή 
θαη ην ζρνιηθό ζύκβνπιν, ν δηεπζπληήο από ηνλ πξνϊζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο θαη ην ζρνιηθό 
ζύκβνπιν θιπ. Με ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο ζθιεξήο ηεξαξρίαο θηάλνπκε, όπωο πάληα, ζηνλ 
αλώηεξν αμηνινγεηή: ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο. Τα ίδηα Παληειάθε κνπ… Κη επεηδή ε κάζεζε θαη ε γλώζε είλαη 
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πξνϊόληα ηεο θνηλωλίαο πνπ δνύκε, όπνηνο κηιάεη γηα ηνλ ηδαληθό ηξόπν δηδαζθαιίαο ή γηα κηα 
εληαία θόξκα πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί από ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα βειηηωζεί 
ε Παηδεία, είλαη βαζηά λπρηωκέλνο (γηαηί αγλνεί – ην ιηγόηεξν- ηα πνξίζκαηα ηεο 
Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο) θαη επηθίλδπλνο. Αλ ινηπόλ ππάξρεη ζηελ θπβέξλεζε ε 
εληύπωζε όηη ζα επηβάιιεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηελ θπξίαξρε δηδαθηηθή κε ζηόρν ηνλ εκηκαζή, 
θνηλωληθά «αλαίζζεην» θαη άλεξγν λέν ηνπ κέιινληνο, κε ηα δηάθνξα κνληέια αηνκηθήο 
αμηνιόγεζεο – ρεηξαγώγεζεο πνπ πξνηείλεη,(απηή ε εληύπωζε) ζα κείλεη ζηα κπαιά ηωλ 
εκπλεπζηώλ ηεο γηα πνιιά ρξόληα αθόκα.  
 
Βεβαίωο ζηελ πξόηαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ Υπνπξγείνπ εθηόο από ηηο αλαιπηηθέο θόξκεο θαη ηα 
πεδία αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (απηόο ν παιηάλζξωπνο θηαίεη πνπ δελ εθαξκόδεη ηηο 
εληνιέο…), ππάξρεη θαη αλαθνξά ζηελ απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζην ξόιν 
ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ. Γηάθνξεο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ καο κλεκνλεύνληαη γηα ηελ 
νξγάλωζε – πξνγξακκαηηζκό- δξαζηεξηόηεηεο ζηε δηάξθεηα θάζε ζρνιηθνύ έηνπο αιιά όια 
θαηαιήγνπλ ζε εηήζηεο εθζέζεηο πξνο αμηνιόγεζε θαη ρωξίο θακία εγγύεζε γηα ππνζηήξημε ηνπ 
έξγνπ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ ζρνιείωλ. Δθηόο θαη αλ ηα ρξήκαηα πνπ ζα απαηηνύληαη ζα 
ηα βάδνπλ θάπνηνη άιινη… νη γνλείο, θάπνηεο «θαιέο» εηαηξείεο θιπ.    
 
Πέξα από ηηο πξνζέζεηο θη όηαλ ππάξρνπλ δηαπηζηώζεηο (ζ.29) όηη «ε αηνκηθή έθζεζε 
αμηνιόγεζεο (από ην Γηεπζπληή) απνηειεί νπζηώδεο ηεθκήξην αμηνιόγεζεο ην νπνίν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί από εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη κεηαθηλνύληαη από κία ζρνιηθή κνλάδα ζε άιιε», 
εκείο νη εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπκε θαρύπνπηνη απέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ηωλ επηηξνπώλ ηνπ 
Υπνπξγείνπ. Ξέξνπκε όηη είλαη δήηεκα κηαο πνιηηηθήο απόθαζεο (ζαλ θη απηέο πνπ παίξλνληαη 
ζηηο κέξεο καο) λα ζπλδεζεί ε όπνηα αμηνιόγεζε κε κεηαθηλήζεηο θαη απνιύζεηο εθπαηδεπηηθώλ, 
κε δηαρωξηζκό θαη θιείζηκν ζρνιηθώλ  κνλάδωλ.  
 
Τέηνηεο ινηπόλ πξνηάζεηο δείρλνπλ λα αγλννύλ (ή λα απνθξύπηνπλ επηκειώο) ηελ απόπεηξα 
ειέγρνπ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνζπάζεηα ππνηαγή ηεο ζηα θειεύζκαηα θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Πξνθαλώο ην ηειηθό απνηέιεζκα είλαη ην ίδην: έρνπλ αλάγθε έλαλ 
θνβηζκέλν, αλαζθαιή δάζθαιν πνπ ζα πεξηνξίδεηαη λα πινπνηεί ηηο ππνδείμεηο.  
 
Θα ζπλερίζνπκε ινηπόλ λα αγωληδόκαζηε κέζα θη έμω από ηελ ηάμε. Γηαηί ηα παηδηά καο έρνπλ 
ζήκεξα έρνπλ πεξηζζόηεξε αλάγθε από πνηέ… θαη ζην θαζαξό βιέκκα ηνπ καζεηή καο 
θξύβεηαη ν λένο ήιηνο πνπ αλαηέιιεη… απηόο ν καζεηήο δελ έρεη αλάγθε ηε κόξθωζε –
θνλζέξβα… αληρλεύεη (καδί θαη κε άιινπο) ην δηθό ηνπ δξόκν γηα κηα δίθαηε θαη ειεύζεξε 
θνηλωλία.    
 

    


