
Άνοιγμα εκδήλωσης για την αξιολόγηση. (7/04/13) 

Αγαπητές συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Αγαπητοί προσκαλεσμένοι,  

 εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας 
εκδήλωση και συζήτηση για  ένα θέμα που τουλάχιστο για μια εικοσαετία (και 
περισσότερο ) βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη των αγώνων και 
διεκδικήσεων του Κλάδου μας, προκειμένου να μην εφαρμοστεί, μιλάμε για 
την λεγόμενη «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου» . 
Η χρήση του προσδιορισμού ‘λεγόμενη’ δίνει το στίγμα της σημερινής μας 

εκδήλωσης, που φαίνεται πιο καθαρά στον υπότιτλο- 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ως μηχανισμός πειθαναγκασμού-εκφοβισμού εκπαιδευτικών\μαθητών και 
υποταγής του Δημόσιου σχολείου στην αγορά (συγχωνεύσεις-
καταργήσεις-απολύσεις). 

Και φυσικά δεν είναι τυχαίος, αφού το Π.Δ. που ψηφίστηκε πολύ 
πρόσφατα διαλύει κάθε αυταπάτη για το ρόλο που θα μπορούσε να 
παίξει η διαδικασία αυτή. 

Πριν προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις των καλεσμένων μας, σκόπιμο θα 
ήταν , για την οικονομία της συζήτησης, να αναφέρουμε δυο 
σημαντικές παραμέτρους για την επαρκέστερη κατανόηση της 
σκοποθεσίας και της πολιτικής λογικής που διέπει το Π.Δ. 

 Πρώτον, το εν λόγω Π.Δ,  βασίζεται στους νόμους 4024/2011 για το 
ενιαίο μισθολόγιο και 4072/2012 για τη «βελτίωση του επιχειρηματικού 
κλίματος», όπου σύμφωνα με το άρθρο 329, του τελευταίου, ορίζεται η 
ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των ζητημάτων της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών, με σκοπό την προαγωγική τους εξέλιξη. Ο προσδιορισμός 
του  Π.Δ, με βάση τους δύο συγκεκριμένους νόμους, υποδεικνύει ότι η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να 
αναλυθεί, σε άμεση συνάρτηση με  την προσπάθεια μείωσης του 
μισθολογικού κόστους και του μεγέθους της συνολικής απασχόλησης στο 
δημόσιο τομέα, τις διαθεσιμότητες , την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 
υπηρεσιών και την επιβολή των αρχών του επιχειρηματικού μάνατζμεντ 
στον εναπομείναντα δημόσιο τομέα. Δεν έχει σχέση ούτε στο ελάχιστο με 
την έννοια ενός στενά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μια 
ευρύτερη νομοθετική πρωτοβουλία που εμπλέκεται άμεσα με τη συνολική 
αναδιάρθρωση του καπιταλιστικού κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών 
του. Δεύτερον, το συγκεκριμένο Π.Δ σε καμιά περίπτωση δεν εξαντλεί το 
ζήτημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, από την άποψη της 
κυβερνητικής πολιτικής. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου παζλ σε ένα 
ευρύτερο δίκτυο αξιολογικών μηχανισμών και ρυθμίσεων, όπως η 
γενίκευση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και η καθιέρωση 
κεντρικών αξιολογικών μηχανισμών βάσει των συστάσεων του ΟΟΣΑ, της 
Ε.Ε κτλ . 

 Το αν θα μπορούσε να επιτελέσει διαφορετικό ρόλο η Αξιολόγηση , στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου κοινωνικοπολιτικού συστήματος είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, όπως πιστεύουμε 



θα διαφανεί και σε λίγο μέσα από τις τοποθετήσεις των καλεσμένων μας , που είναι ταυτόχρονα 
και φορείς των κατά περίπτωση πολιτικών απόψεων. 

Στις αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων και των Δ.Σ,  επικράτησε η πολιτική 
ανάγνωση της Αξιολόγησης, ως μηχανισμός νομιμοποίησης της ατομικής ευθύνης του 
εκπαιδευτικού, της κατηγοριοποίησης των σχολείων και του κατακερματισμού της γνώσης,, της 
τρομοκράτησης και της πειθάρχησης του κόσμου της εκπαίδευσης συνολικά. Ο πειθαρχικός 
έλεγχος στον εκπαιδευτικό, προδιαγράφει τον, πολύ ευρύτερο και ταξικά πιο σημαντικό, έλεγχο 
στη γνώση και την κουλτόυρα. 

Τις θέσεις μας τις έχουμε δημοσιοποιήσει και τις υπερασπιζόμαστε στις 
Ολομέλειες των προέδρων και τις Γ.Σ/σεις της Ομοσπονδίας. Στην 
παρούσα συγκυρία για την μη εφαρμογή της Α. επαναλαμβάνουμε: 

Το  ΔΣ της ΔΟΕ να πρωτοστατήσει στην οργάνωση της αντίστασης για να 
μην περάσει η αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να πάρει θέση και 
μέτρα να ακυρωθούν τα επιμορφωτικά σεμινάρια της αξιολόγησης. Κανένας 
εκπαιδευτικός στις «επιμορφώσεις» της σφαγής. Κανένας συνάδελφος 
μέντορας - αξιολογητής. Διαγραφή από τους συλλόγους όσων στελεχών 
εκπαίδευσης και διευθυντών συμμετάσχουν ως αξιολογητές σε διαδικασία 
αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών. Κανείς αξιολογητής στην τάξη. 

 

 

Παρουσίαση καλεσμένων. Εξήγηση διαδικασίας. 

Το λόγο έχει 
 ο Μαντάς Κομνηνός (ΠΑΣΚ) : Πρόεδρος ΔΟΕ 
 
Παληγιάννης Βασίλειος (ΔΑΚΕ): Αιρετός ΚΥΣΠΕ 
 
Ζορμπάς Αχιλλέας (ΕΣΑΚ):Μέλος ΙΠΕΜ – ΔΟΕ,  
                                 μέλος Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ  
           
Καλόγερος Νικόλαος (ΕΑΣ):Μέλος Γεν. Συμβουλ. ΑΔΕΔΥ 

 

 
 

   


