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Ι) Τνλ θεηηλό Ινύλην ε 1ε απόπεηξα αμηνιόγεζεο/γλσκνδόηεζεο γηα 
ζπλελνρή ζηα ζρνιεία – Απέρνπκε ζπιινγηθά κέζσ ηεο ΕΛΜΕ 

 
ην λ/ζρ γηα ηνλ λέν ηξφπν επηινγήο ησλ Δ/ληψλ ζρνιείσλ θαη ΔΘΔΕ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πνπ 
ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ (κφλν κνλίκσλ...) λα κπεί ζε θνπιηνχξα νξηδφληηαο θαη θάζεηεο 
αμηνιφγεζεο (φρη ςεθνθνξίαο). Σν επηβεβαίσζε θαη ν Τπ. Παηδείαο ζηελ Επηηξνπή Λνξθσηηθψλ 
Τπνζέζεσλ. Έρεη δχν ζηφρνπο: α) Πξαγκαηηθόο: ηελ δεκηνπξγία έκπξαθηεο θνπιηνχξαο 
αμηνιφγεζεο ησλ άιισλ (ζπλαδέιθσλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ) πνπ είλαη ππνςήθηνη Δ/ληέο. β) 
Τππηθόο: ηελ δεκηνπξγία 3νπ γλσκνδνηηθνχ θαθέινπ γηα θάζεηε αηηηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ 
Δ/ληψλ απφ ην ίδην ζρνιείν γηα «ρξήζε» απφ ην δηεπξπκέλν (ελ πνιινίο δηνξηζκέλν) ΠΤΔΕ.  
Να αληηδξάζνπκε – απέρνπκε νξγαλσκέλα θαη ζπιινγηθά. Ωο Εθπ. Παξέκβαζε, 
εθηηκψληαο εδψ θαη πνιχ θαηξφ απηή ηελ απφπεηξα: α) Θέηακε ην ζέκα ζηνπο ζπιιφγνπο 
δηδαζθφλησλ γηα ελεκέξσζε, δχκσζε θαη δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ελαληίσζε – απνρή 
πεξηνδεχνληαο –πξηλ ην λ/ζρ- ζηα ζρνιεία. β) Έρνπκε ζέζεη ηελ επηθίλδπλε απφπεηξα δχν θνξέο 
αηχπσο ζηα κέιε ηνπ Δ ηεο Α΄ΕΚΛΕ Αραΐαο θαη ηελ Δεπηέξα 22/05/2017 –κεηά ην λ/ζρ- ζηελ 
Ηκ. Δηάηαμε. Πξνηείλακε ηελ ζύληαμε κηθξνύ θεηκέλνπ από ην ΔΣ πξνο ηνπο ζπιιόγνπο 
δηδαζθόλησλ φπνπ ζα εμεγνχληαη νη ιφγνη ηεο απνρήο γηα ην πξνβιεπφκελν πξαθηηθφ. 
Αλακέλεηαη ε ηειηθή ηνπνζέηεζε ησλ ππνινίπσλ παξαηάμεσλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά.  
Σηεξηδόκαζηε ζπλδηθαιηζηηθά ζηελ θνπιηνχξα ζπιινγηθήο αληίζηαζεο πνπ έρνπκε. Η κάρε 
ραξαθσκάησλ ζα ζπλερηζηεί θαη ηνλ εξρόκελν Σεπηέκβξε κε ηελ λέα κέζνδν ησλ 
ΤΡΘΖΑΜΕΚ κεηά απ’ απηή ησλ ΜΔ-ΠΑΟΙ γηα ηελ «απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο»... 
Θπκίδνπκε ηνπο ιόγνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαθσλήζακε σο Εθπ. Παξέκβαζε ην 2015 κε 
δχν αλαθνηλψζεηο γηα ηελ θαηά 20% ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ ζε ςεθνθνξίεο θαη ρσξίο αιιαγή 
ηνπ ξφινπ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηζρχνληνο απηαξρηθνχ θαζεθνληνιφγηνπ. Πίζηε 
καο φηη νη κεγάιεο αιιαγέο ξηδψλνπλ κφλν «ζηα βαζηά» θη απηέο επλνεί ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 
Αιινηψο «ηηο ηξψεη» ην .Ε. κε πξνζθπγέο φζσλ ζέινπλ λα καο εμνπζηάδνπλ απφ ηα πάλσ. 
 

II) Η έθζεζε ηεο ΑΔΙΠΠΔΕ γηα ηελ αμηνιόγεζε 
 
Τν κλεκόλην ΙΙΙ θαη IV, φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα παηδεία θαη ηα δεκφζηα αγαζά έρνπλ ήδε 
πξνζρεδηαζηεί απφ ην Φζηλφπσξν ηνπ 2015. Έηζη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο – 
ρεηξαγώγεζεο θαη θάζε άιιεο κνξθήο θαηάηαμεο, είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ε Έθζεζε 
ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε 
(ΑΔΘΠΠΔΕ) γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Η θπβέξλεζε 
επείγεηαη  λα πινπνηήζεη ηε  ξεηή δέζκεπζε απφ ην 3ν Λλεκφλην, ζχκθσλα κε ην νπνίν «νη 
αξρέο ζα δηαζθαιίζνπλ ηνλ πεξαηηέξω εθζπγρξνληζκό ηεο εθπαίδεπζεο ζύκθωλα κε ηηο βέιηηζηεο 
πξαθηηθέο ηεο ΕΕ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΣΑ, ελώ ε επαλεμέηαζε ζα αμηνινγήζεη ηελ απηνλνκία 
ηωλ δεκόζηωλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδωλ, ηελ αμηνιόγεζε θαη δηαθάλεηα ζε όλα ηα επίπεδα». 
Σύκθσλα ινηπόλ κε ηελ έθζεζε πνπ έρεη ζηαιεί σο πξόηαζε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο: 
  
1. Πξψηνο θαη βαζηθφο ζηφρνο είλαη «να διαζθαλιζηούν οι διαθέζειρ και οι ζηάζειρ ηων 
εκπαιδεςηικών για ενεπγό εμπλοκή ηοςρ (ζηιρ διαδικαζίερ αξιολόγηζηρ). Οι μοπθέρ 
αςηοαξιολόγηζηρ και εξωηεπικήρ αξιολόγηζηρ θα ζςνδςαζηούν αθού έσει εμπεδωθεί 
κοςληούπα αξιολόγηζηρ». Έρεη επνκέλσο κεγάιε ζεκαζία λα απνδερζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 
ηελ απηναμηνιφγεζε, έηζη ψζηε λα δερζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. 
  
2. Ωο κνξθή αμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ε έθζεζε εηζεγείηαη ηελ 
«απηναμηνιόγεζή» ηεο. Ιη ελψ ζε θάπνην ζεκείν αλαθέξεηαη φηη «νη αμηνινγηθέο εθζέζεηο δελ 
πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηελ ΑΔΘΠΠΔΕ αιιά λα αμηνπνηνχληαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
θαη ηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο γηα ελεκέξσζε θαη αλαηξνθνδφηεζε», ζηε ζπλέρεηα 



αλαθέξεηαη «η δημιοςπγία ολοκληπωμένος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ 
και βάζη δεδομένων αξιολόγηζηρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος». Άξα  αλά πάζα ζηηγκή ζα 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ...   
  
3. Πεξίνπηε ζέζε ζηελ έθζεζε ηεο Αξρήο θαηέρεη ε απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
Εδψ φια ηα έρεη ν κπαμέο, απφ «ππξεληθά» πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην 75% 
ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε καζεηψλ θαη Αηνκηθφο Φάθεινο Λαζεηή 
(portfolio) πνπ ζα ηνλ ζπλνδεχεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ πνξείαο, ζεζκηθφ πιαίζην 
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ζρνιηθή κνλάδα ζα δηαρεηξίδεηαη απηφλνκα ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, 
νηθνλνκηθνχο θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. ε απιά ειιεληθά ε απηνλνκία ζαο ηειεηώλεη εθεί 
πνπ πξέπεη λα ινγνδνηήζεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πνιηηηθήο κέζα 
ζηα πιαίζηα πνπ εκείο ζαο θαζνξίδνπκε. 
  
4. Η έθζεζε εηζεγείηαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ «θξηηηθνύ θίινπ», ηνλ νπνίνλ ζα 
αλαιάβνπλ νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη. Οη δηαηππψζεηο έρνπλ ελδηαθέξνλ: «νη θνηλόηεηεο 
κάζεζεο είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ ηελ εμωηεξηθή ζηήξημε ελόο «θξηηηθνύ θίινπ», ν νπνίνο δελ ζα 
θαζνξίδεη επηινγέο αιιά ζα βνεζά ηα κέιε ηεο λα πξνβνύλ ζε ζπλεηδεηέο θαη επεμεξγαζκέλεο 
επηινγέο θαη δξάζεηο, απαιιαγκέλα από απηναλαθνξηθόηεηεο θαη ππνθεηκεληθέο αιιειν-
επηβεβαηώζεηο». Με άιια ιόγηα: ν ζύκβνπινο δελ ζα θαζνξίδεη αιιά ζα «πείζεη» ηνπο 
ζπλαδέιθνπο όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή γλώκε είλαη 
«απηναλαθνξηθνί»....!!!!   
  
5. Γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ, ε Αξρή 
πξνηείλεη ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
πηζηνπνίεζεο θαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν ππνςήθηνο. Μεηάθξαζε: ην βαζηθό 
πηπρίν σο πξνϋπόζεζε δηνξηζκνύ κάιινλ πάεη πεξίπαην…. 
  
6. Σύκθσλα κε ηελ αξρή, «ε κνληκνπνίεζε ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη 
κεηαηξαπεί ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία» ελψ – αλ είλαη δπλαηφλ – «γίλεηαη 
απηνκάηωο κεηά ηελ παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο». Άξα: ελδνζρνιηθή 
επηκφξθσζε θαη επηκνξθψζεηο απφ θνξείο, «κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνύ θαη 
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην νπνίν ζα αμηνινγεζνύλ γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπο». 
  
7. Πνιχ ζνβαξφ είλαη ην ζέκα ηεο «ελδνζρνιηθήο ππεξεζηαθήο αλέιημεο» ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ θαη ν ζεζκόο ηνπ «κέληνξα», ζε ξφιν πην αλαβαζκηζκέλν απφ εθείλν ηεο 
Δηακαληνπνχινπ, πνπ ηνλ πξνέβιεπε κφλν γηα ην λενδηφξηζην. Έηζη, ε ΑΔΘΠΠΔΕ εηζεγείηαη ηε 
δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ κεηά απφ δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο λα επηιέγνληαη 
εθπαηδεπηηθνί κε πινχζηα δηδαθηηθή εκπεηξία θαη αθαδεκατθά πξνζφληα σο κέληνξεο. Με άιια 
ιόγηα, ζα έρνπκε έλα «ζώκα» εθπαηδεπηηθώλ κέζα ζηα ζρνιεία, πνπ ζα «μερσξίδεη» 
από ην ππόινηπν θαη κάιηζηα κε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. 
  
8. Πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε εζληθνύ θνξέα επηκόξθσζεο, κε πξνγξάκκαηα όκσο 
επηκόξθσζεο «fasttrack», δηάξθεηαο απφ 15-100 ψξεο, κεηά ην ηέινο ησλ νπνίσλ ζα 
ρνξεγείηαη πηζηνπνίεζε –θαη γηα επηκνξθνχκεξλνπο & επηκνξθσηέο– ε νπνία ζα κνξηνδνηείηαη.  
  
9. Τέινο, ε έθζεζε αλαθέξεηαη αλνηρηά ζηε ρξήζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ από ην 
δηαγσληζκό PISA ηνπ ΟΟΣΑ,  ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε «ζπγθέληξωζε θαη ηελ 
θαηαγξαθή απαξαίηεηωλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιόγεζε ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ 
ηεο ρώξαο καο» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INES ηνπ ΟΟΑ. Απηφ απφ κφλν ηνπ δείρλεη φηη ε 
απηναμηνιφγεζε είλαη απιά ν δνχξεηνο ίππνο γηα ηελ επηβνιή θαη ηεο αηνκηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο 
αμηνιφγεζεο, αθνχ φινη απηνί νη «νξγαληζκνί» ηηο πξνθξίλνπλ θαη ηηο εθαξκφδνπλ. 
Η αμηνιφγεζε έρεη ηηο ίδηεο πνιηηηθέο ζηνρεχζεηο είηε κε ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, είηε κε ηηο 
ησξηλέο, είηε κε ηηο επφκελεο.  

Αγσληδόκαζηε γηα Παηδαγσγηθή ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία ζην ζρνιείν. 
 

Πάηξα, 25 Μαΐνπ 2017, https://eparemvasiax.wordpress.com/  
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