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ΜΟΝΑΓΑ ΣΟ Γ.. ΣΗ ΑΓΜΔ 18/ 01/2014
Η θπβέξλεζε κε ηελ 1900089/Γ1/10-12-2013 έξρεηαη λα θαζνξίζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηηο ζρνιηθήο κνλάδαο Η ΑΓΜΔ εδψ θαη πάξα
πνιχ θαηξφ είρε επηζεκάλεη φηη ε αμηνιφγεζε – απηναμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ απηφλνκνπ απνθεληξσκέλνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν δελ έρεη θακία
ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Γελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ αλάγθε γηα έλα εληαίν ζρνιείν, βαζηθφ, ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα
παηδηά, απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη δσξεάλ. Γελ ζέινπλ νχηε έλαλ ηέηνην εθπαηδεπηηθφ, νχηε
έλα ηέηνην ζρνιείν. Θέινπλ ην «ζρνιείν ΑΔ» θαη ην δάζθαιν ζθπθηφ. Απηφ ππεξεηεί ην
καζηίγην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην θαξφην ηεο «θαηλνηνκίαο» θαη ησλ πξνγξακκάησλ.
Γελ ηνπο έπηαζε μαθληθά ν πφλνο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά καο θαη ην ζρνιείν.
Απηνί πνπ καο έρνπλ πάξεη ηε κπνπθηά απφ ην ρέξη, πνπ έρνπλ θιείζεη ρηιηάδεο ζρνιεία θαη
ηκήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα, πνπ απέιπζαλ εθπαηδεπηηθνχο, θχιαθεο, θαζαξηζηέο, πνπ
έρνπλ αθήζεη ηα ζρνιεία ρσξίο ρξήκαηα, ζέξκαλζε θαη βαζηθά πιηθά, πνπ καο έρνπλ
ηζαθίζεη ηε δσή , πνπ καο έρνπλ θαηαδηθάζεη ζηε θηψρηα θαη ηελ αλεξγία ζην φλνκα ηεο
θξίζεο θαη ηεο « αλάπηπμεο » πνπ έξρεηαη δελ κπνξεί λα λνηάδνληαη γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ
καο.
Η Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε αλάγθε λα γίλεη ν εθπαηδεπηηθφο
θαιχηεξνο, επηζηεκνληθά πιεξέζηεξνο, πην ηθαλφο ζην λα κνξθψλεη νιφπιεπξα ηα παηδηά.
Όηαλ θπβέξλεζε, Δ.Δ. , ΟΟΑ, αιιά θαη ν ΔΒ, ην ΔΒΔΑ θ.α. ιέλε φηη

"θάηη πξέπεη λα

αιιάμεη" ζίγνπξα δελ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ην θαιφ ησλ παηδηψλ καο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ
εθ[παηδεπηηθψλ.
Γηα καο ηνπο γνλείο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα ιατθά ζηξψκαηα, «πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ»
ζεκαίλεη αληθαλνπνίεηε θνηλσληθή αλάγθε γηα πξαγκαηηθή κφξθσζε, γηα δνπιεηά, γηα δσή κε
δηθαηψκαηα.
Άιισζηε, νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη
απνθαιππηηθέο. Η αμηνιφγεζε πνπ απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα γηα πάλσ απφ δπν δεθαεηίεο ζε
πνιιέο ρψξεο θαη έρεη νδεγήζεη ζε λέεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη θιεηζίκαηα ζρνιείσλ, έρεη
«λνκηκνπνηήζεη» ηε δηαθνξνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία κάιηζηα ζε νξηζκέλεο
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εθζέζεηο παξνπζηάδεηαη σο πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί (π.ρ.έθζεζε ΟΟΑ γηα ηηο ΗΠΑ).
Γεν μποπεί να ςπάπσει καλή και καλή αξιολψγηζη, νχηε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, ηηκσξεηηθή θαη κε ή λα πεξηνξηζηεί ζε κφλν ζε αμηνιφγεζερεηξαγψγεζε, αθήλνληαο έμσ ηελ νπζία ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε.
Σελ αμηνιφγεζε ηελ πξνσζνχλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη γηα απηφ άιισζηε
εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα πξνεηνίκαδαλ ην λνκνζεηηθφ ηνπο νπινζηάζην .
Ξεθηλψληαο απφ ην λφκν 2525/97 πνπ έιεγε φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζα
πιεξψλνπλ κπάηορ, δήμορ και γονείρ (πος γίνεηαι ππάξη με ηον Καλλικπάηη), ην λφκν
2986 πνπ έβαδε ηηο βάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγν, κε θξηηήξηα αγνξάο
θπζηθά, ην λφκν 3848/10, ηνλ πξψην λφκν ηνπ λένπ ζρνιείνπ θαη ηελ αληίζηνηρε εγθχθιην
πνπ θαζφξηδαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νόμος 3966/2011 για ηα
πξφηππα ζρνιεία, ν νόμος για ηην «Αρτή διαζθάλιζης ηης Ποιόηηηας ζηην Πρωηοβάθμια και

Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)». αμηνιφγεζε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, έγηλε
λφκνο ((ν.152, 5/11/2013)) ην Π.Γ. γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη πιεζψξα
εγθπθιίσλ
Καη αθνινχζεζαλ βήκα - βήκα ην ηειεπηαίν ρξφλν
- εκηλάξηα επηκνξθσηψλ θαη ζηειερψλ ηνπ Τπ. Παηδείαο, ζεκηλάξηα ζηειερψλ εθπαίδεπζεο
θαη δηεπζπληψλ
- Απφθηεζε θαη εθαξκνγή ηερλνγλσζίαο : φιε ε ηερλνινγηθή βάζε γηα ηελ δηαδηθαζία
θαηαρψξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο (κε ην πην νινθιεξσκέλν – ζχγρξνλν
λα είλαη απηφ ηνπ my school).
- Γφζεθαλ ηδηαίηεξα πςεινί πφξνη θπξίσο απφ ΔΠΑ (είλαη επηιέμηκε δαπάλε απφ εδψ
θαίλεηαη ν ξφινο ηεο Δ.Δ.) πνπ θηάλεη κέρξη ζηηγκήο ηα 3,5 ΔΚ. €, θαζψο θαη εξγαηνψξεο θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ( 2000 άηνκα ). ηε ζηηγκή πνπ ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δελ έρνπλ
ρξήκαηα νχηε γηα ζέξκαλζε θαη ηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηεξάζηηα αθφκα θαη ζήκεξα
Άξα δελ πέθηνπκε έμσ φηαλ ιέκε φηη ένα μεγάλο κομμάηι πποεηοιμαζίαρ ηοςρ έσει
ηελειϊζει και ηϊπα θέλοςν ηην ςποσπευηική εθαπμογή ηος και με ηο καπψηο και με ηο
μαζηίγιο.
Β. ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σι μαρ λένε: (απνζπάζκαηα απφ ην θείκελν ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην ζχζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο)
«Η απηναμηνιόγεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα δηαδηθαζία πνπ επηηειεί ε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηε
ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ αλάιπζε θαη
αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ε ζρνιηθή κνλάδα.
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«…Απηό πεξηιακβάλεη βειηίσζε ηόζν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όζν θαη
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ίδηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο»
Για ηην εμπλοκή εξυζσολικϊν παπαγψνηυν: (απνζπάζκαηα απφ ην ίδην θείκελν)
«Η αμηνιόγεζε, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε, κπνξεί λα δηαθξηζεί
ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή. Η εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη από θνξείο εθηόο ζρνιηθήο
κνλάδαο, όπσο είλαη ν εμσηεξηθόο αμηνινγεηήο, ελώ ε εζσηεξηθή αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη από
ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.» «Ο εμσηεξηθόο αμηνινγεηήο δελ είλαη άκεζα
αλακεκηγκέλνο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ην ζρνιείν θαη σο εθ ηνύηνπ, κπνξεί λα βιέπεη ηα
πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, ππνβάιινληαο βειηησηηθέο εηζεγήζεηο. Δηαζέηεη επίζεο, ηελ απαξαίηεηε
ηερλνγλσζία γηα λα ζηεξίμεη θαη λα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο. Πέξαλ ηνπ
εμσηεξηθνύ αμηνινγεηή, ηα ζρνιεία κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη άιια άηνκα πνπ δηαζέηνπλ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηερλνγλσζία, ζρεηηθή κε ηελ πεξηνρή δξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί.»
«.., ε απηναμηνιόγεζε δελ απνζθνπεί ζηελ νπνηαδήπνηε κέηξεζε, αιιά ζηνλ εληνπηζκό θαη επηινγή κηαο
ζεκαηηθήο πεξηνρήο δξάζεο θαη ζηνλ θαζνξηζκό ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα βειηίσζε.… θαη
όρη ζηελ απνλνκή επζπλώλ ζηνλ νπνηνδήπνηε εκπιεθόκελν» Δειαδή δελ κπνξνύκε λα απνδώζνπκε
επζύλεο πνπ θαηαξξέεη ην θηήξην πξέπεη απιά λα ην θηηάμνπκε …
Για ηην διαδικαζία και ηα σπονοδιαγπάμμαηα: (απνζπάζκαηα απφ ην ίδην θείκελν)
Φάζη 1: Γημιοςπγία Κενηπικήρ Δπιηποπήρ και ςποεπιηποπϊν Αςηοαξιολψγηζηρ
«Κάζε ζρνιηθή κνλάδα, κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, ζπγθξνηεί επηηξνπή ππεύζπλε γηα ην
ζπληνληζκό, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο απηναμηνιόγεζεο.
Σελ «Επηηξνπή Απηναμηνιόγεζεο» απαξηίδνπλ:
δύν εθπξόζσπνη ηεο δηεπζπληηθήο νκάδαο καδί κε ην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ,
δύν εθπξόζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
δύν εθπξόζσπνη ησλ καζεηώλ,
δύν εθπξόζσπνη ησλ γνλέσλ,
εθπξόζσπνη ηεο θνηλόηεηαο θαη έλαο εμσηεξηθόο « αμηνινγεηήο»
--- ηίζεηαη ζνβαξφ δήηεκα πνηνη (θαη πφζνη) είλαη νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο πνηνο ηνπο
επηιέγεη „φπσο επίζεο θαη ην πνηνο νξίδεη ηνλ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή.
«Σα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Επηηξνπή Απηναμηνιόγεζεο, δελ είλαη απαξαίηεην όπσο
ζπλερίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Δηεπθξηλίδεηαη
επίζεο πσο ε επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ γίλεηαη επθαηξηαθά.»
-- άξα δελ έρνπκε θακία δεδνκέλε ζηαζεξφηεηα αιιά κφλν ησλ Γ.Ο. θαη ησλ εμσηεξηθψλ
ζηνηρείσλ. Γειαδή φπνηνο δελ βάδεη πιάηε ζηελ εθαξκνγή ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ή δελ πξνσζεί ηηο θεληξηθέο επηινγέο ( θπβέξλεζήο, ππνπξγείνπ, Δ.Δ. ) ζε ηνπηθφ
επίπεδν, αιιάδεηαη ακέζσο.
«Απηό ζεκαίλεη πσο, γηα παξάδεηγκα ζπκκεηέρνπλ νη γνλείο πνπ κπνξνύλ λα θύγνπλ από ηε
δνπιεηά ηνπο ηελ ώξα ηεο ζπλάληεζεο, πνπ ζα δηεπζεηείηαη θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ. Σπληζηάηαη όπσο γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ κειώλ ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ, νη νπνίνη
δηαζέηνπλ ζπλήζσο πεξηζζόηεξν ρξόλν.»
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-- Δίλαη επζεία επίζεζε ζηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ γνληψλ θαη ην νξγαλσκέλν γνλεηθφ
θίλεκά, αθνχ πνπζελά ζην θείκελν δελ αλαθέξεηαί ν χιινγνο Γνλέσλ ζαλ φξγαλν θαη
κνλαδηθφο θνξέαο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ γνληψλ .
Αληίζεηα παληνχ ζην θείκελν γίλεηαη ιφγνο γηα « χλδεζκφ γνλέσλ » !!! γηα εθπξνζψπνπο
ησλ γνληψλ πνπ επηιέγνληαί ηπραία θαη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάμνπλ ( αιήζεηα
πνηνο ηνπο επηιέγεη θαη κε πνηα θξηηήξηα ?? ), ελψ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο είλαη θαη ε δεκηνπξγία άιισλ δηαζπαζηηθψλ δνκψλ φπσο ζπλεηαηξηζκψλ γνλέσλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
ε φιν ην θείκελν θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ζην απηφλνκν απηναμηνινγνχκελν ζρνιείν δελ
έρνπλ θακηά ζέζε νη χιινγνη
Γνλέσλ πνπ αγσλίδνληαη, δηεθδηθνχλ, νξγαλψλνπλ,
ελεκεξψλνπλ θαη κπαίλνπλ κπξνζηά απαηηψληαο λα δνζνχλ ιχζεηο ζηα νμπκέλα
πξνβιήκαηα απφ απηνχο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ θαη φρη κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ, ηεο
θηιαλζξσπίαο, ησλ ρνξεγψλ θαη ησλ επελδπηψλ.
«Τέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ν θάζε εκπιεθόκελνο κπνξεί λα δηαηεξεί ηηο δηθέο ηνπ απόςεηο θαη
εηζεγήζεηο γηα ην πνπ πξέπεη λα ζηξαθεί ε πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ γηα βειηίσζε. Αθνύ όκσο
θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ απηέο, ηόηε πξέπεη λα ζεβαζηεί ηελ απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο θαη λα
εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηελ νπνία ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ, κέζσ ησλ εκπεηξηθώλ
δεδνκέλσλ, πξνθξίλνπλ σο ηελ πιένλ ζεκαληηθή.»
-- Έηζη γηα λα κελ μερληφκαζηε γηα ην πνηνο απνθαζίδεη θαη γηα πνηνο θαζνξίδεη ηα φξηα ηεο «
δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο » ππνρξεσηηθά ζα πινπνηνχληαη απνθάζεηο (άξα ζα
ππάξμνπλ θαη πνηλέο) πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πιεηνςεθίεο θαη θπξίσο
ινγηθέο ησλ Γ.Ο. ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩΝ.
Όπνηνο έρεη αληίζεηή άπνςε αο ηελ θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζην λέν απηφλνκν –
απηναμηνινγνχκελν ζρνιείν δελ έρεη θακηά ζέζε ν ζπλδηθαιηζκφο ( γη απηφ εμάιινπ δελ ζα
βξνχκε πνπζελά ην φξν ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα γνληψλ, καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ )
«Οη δύν εθπξόζσπνη θάζε εκπιεθόκελνπ θνξέα ζηειερώλνπλ καδί κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηηο
ππνεπηηξνπέο απηναμηνιόγεζεο. ε θάζε επηηξνπή δε ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ησλ δέθα ζπλνιηθά αηόκσλ.
Δεκηνπξγνύληαη (πώρ;;;) έηζη πέληε (5) ππνεπηηξνπέο σο αθνινύζσο:
• Τπνεπηηξνπή δηεπζπληηθήο νκάδαο
• Τπνεπηηξνπή εθπαηδεπηηθώλ
• Τπνεπηηξνπή καζεηώλ
• Τπνεπηηξνπή γνληώλ
• Τπνεπηηξνπή εθπξνζώπσλ ηεο θνηλόηεηαο
«Φάζη 2: Καθοπιζμψρ ηυν κπιηηπίυν αξιολψγηζηρ »
Με ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιόγεζεο. Κάζε ππνεπηηξνπή κέζα από δηαδηθαζία νκαδηθώλ ζπλεληεύμεσλ θαη ζπδήηεζεο θαζνξίδεη
ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηα νπνία ζεσξεί σο ζεκαληηθά γηα ηε δηθή ηεο ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ην ζθνπό
απηό νη ππνεπηηξνπέο ζπκβνπιεύνληαη ηνλ εκπεξηζηαησκέλν θαηάινγν θξηηεξίσλ πνπ έρεη εηνηκαζηεί
(Παξάξηεκα 3.1), ελώ ελζαξξύλνληαη λα πξνζζέζνπλ άιια δηθά ηνπο θξηηήξηα ηα νπνία ζεσξνύλ σο
ζεκαληηθά»
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«Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη εθπξόζσπνη ησλ γνληώλ, ζε ζπλάληεζε ηνπο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ή λα
θαζνξίζνπλ από έλα κέρξη δέθα θξηηήξηα……………. Σν ζρνιείν ελζαξξύλεη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο
λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κέζα από ηα εξσηεκαηνιόγηα. Με ηνλ ηξόπν απηό
δίλεηαη έκθαζε ζην ζπκκεηνρηθό κνληέιν αμηνιόγεζεο, όπνπ ν θαζέλαο ληώζεη ππεύζπλνο γηα ηε
βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο…………….…….Δειαδή, ε θάζε ππνεπηηξνπή επηιέγεη ηα
θξηηήξηα ηα νπνία ζεσξεί σο ζεκαληηθά, θαη θαηόπηλ απεπζύλεηαη ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ πνπ
εθπξνζσπεί (κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ) γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θξηηεξίσλ’».
«Δηεπθξηλίδεηαη πσο ζε όιε ηε δηαδηθαζία ν Εμσηεξηθόο Αμηνινγεηήο επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν θαη
ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε θάζε ππνεπηηξνπήο, παξέρνληαο ζηήξημε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
θάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο. Αθνύ ζπκπιεξσζνύλ ηα εξσηεκαηνιόγηα από όιν ηνλ πιεζπζκό θάζε
θνξέα, ζπιιέγνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο θάζε ηάμεο……………….. ηε ζπλέρεηα, όια ηα
εξσηεκαηνιόγηα απνζηέιινληαη ζηνλ «Σνκέα Έξεπλαο θαη Αμηνιόγεζεο» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
(Π.Ι) γηα αλάιπζε….»
-- Σα θξηηήξηα είλαη ζηελ νπζία πξνθαζνξηζκέλα θαη «εληφο πιαηζίσλ» ηνπ λένπ ζρνιείνπ ηεο
απηνλνκίαο θαη ηεο απνθέληξσζεο ,φπνπ γηα ηελ ζπληήξεζε, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πγηεηλή,
ηελ αζθάιεηα, ηε θχιαμε, ηα νηθνλνκηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη γηα ηηο επηδφζεηο
ησλ καζεηψλ, ηε θηψρηα ησλ νηθνγελεηψλ, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θ.η.ι. είλαη ππεχζπλνη
γνλείο καζεηέο εθπαηδεπηηθνί ( πφζα λα αληέμεη θη απηφ ην έξκν ην θξάηνο :) θαη γηα απηφ ζα
αμηνινγνχληαη ζην ηη θαηάθεξαλ λα επηιχζνπλ θαη πσο ;
«Φάζε 3: Καζνξηζκόο Πεξηνρήο Γξάζεο θαη Γξαζηεξηνηήησλ γηα Βειηίσζε
Αθνύ εμαρζνύλ ηα απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, αθνινπζεί
ν θαζνξηζκόο ηεο «Πεξηνρήο Δξάζεο». Ο θαζνξηζκόο ηεο πεξηνρήο δξάζεο γίλεηαη κε ηε ζύγθξηζε
ησλ απνηειεζκάησλ-απόςεσλ θάζε θνξέα. πγθεθξηκέλα, ην θξηηήξην γηα ην νπνίν ε πιεηνςεθία ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζεσξεί πσο ρξεηάδεηαη ε αλάιεςε δξάζεο γηα βειηίσζε, απνηειεί θαη ηελ «Πεξηνρή
Δξάζεο» γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα. Η «Πεξηνρή Δξάζεο» πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα εμήο
ηξία ραξαθηεξηζηηθά:
• Πξέπεη λα είλαη κηα ζεκαηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ην ζρνιείν κπνξεί θαη έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα
παξέκβεη. Είλαη δειαδή επηηξεπηό θαη εθηθηό λα αλαιάβεη δξάζε γηα βειηίσζε, ιακβαλνκέλσλ
ππόςε ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο …………….., νη ζρνιηθέο
κνλάδεο ζα κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ σο πεξηνρή δξάζεο ηνπο ηελ ελεξγνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ,
καζεηώλ θαη γνληώλ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ, ηελ
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ, ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ
αληηκεηώπηζεο ηεο λεαληθήο παξαβαηηθόηεηαο θ.ά..
• Πξέπεη λα αθνξά όινπο ηνπο θνξείο (εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο, γνλείο, θνηλνηηθέο αξρέο), ώζηε λα
γίλεηαη έθδειν πσο ε κάζεζε είλαη έξγν πνπ ζπληειείηαη ηόζν ζην ζρνιείν, όζν θαη ζην ζπίηη θαη ε
όπνηα πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε απνηειεί θνηλή επζύλε όισλ.
• Όινη νη εκπιεθόκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ ύπαξμε πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή, αλαγλσξίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηα δηθά ηνπο ιάζε θαη αδπλακίεο θαη σο εθ ηνύηνπ ηα
πεξηζώξηα βειηίσζεο πνπ πθίζηαληαη θαηά πεξίπησζε. !!!!
Επηζεκαίλεηαη πσο ε «Πεξηνρή Δξάζεο» πνπ έρεη επηιεγεί, θνηλνπνηείηαη πάιη ζε όινπο γηα ζρόιηα θαη
παξαηεξήζεηο. Ο θαζνξηζκόο ηεο πεξηνρήο δξάζεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν κέρξη
ηα κέζα Ννεκβξίνπ. Αθνύ εληνπηζηεί ε πεξηνρή δξάζεο, ηόηε θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο θαη αλαηίζεληαη ζηνπο θνξείο ώζηε κε ηελ πινπνίεζή ηνπο λα επηηεπρζεί βειηίσζε ζηελ
«Πεξηνρή Δξάζεο». Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα έρνπλ ζρέζε είηε κόλν κε κηα νκάδα
εκπιεθνκέλσλ (π.ρ. καζεηέο), είηε κε πεξηζζόηεξεο από κηα νκάδα (π.ρ. καζεηέο, γνλείο θαη
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εθπαηδεπηηθνύο). ε θάζε επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ όζνη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αθνινπζείηαη ε
πνιηηηθή ηεο θαηαλνκήο ππεπζπλνηήησλ: Η θάζε δξαζηεξηόηεηα θαηαλέκεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
άηνκα θαη θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. εκαληηθό επίζεο ζηνηρείν θαηά
ηε θάζε απηή απνηειεί θαη ν θαζνξηζκόο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ
πινπνίεζεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα θαηαξηίδεηαη νκάδα
ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ πινπνίεζεο, ζηελ νπνία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ηόζν άηνκα πνπ αλέιαβαλ ηελ
πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο όζν θαη άιια άηνκα δηαθνξεηηθώλ θνξέσλ.»
Γηα παξάδεηγκα : δηαπηζηψλεηαη απφ φινπο ηνπο θνξείο ( πξάγκα θαζφινπ παξάμελν γηα ηα
πεξηζζφηεξα ζρνιεία ) ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ θηεξίνπ, ε ειιηπήο ζπληήξεζε , ε έιιεηςε
επνπηηθνχ πιηθνχ, βηβιηνζήθεο, εξγαζηεξίσλ, ε θαζαξηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ε θχιαμε, ε
έιιεηςε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ή αθφκα θαη ην ππνβαζκηζκέλν πάξθν ηεο γεηηνλίαο έηζη
επηιέγεηαη ε πεξηνρή δξάζεο. Καη αλαιακβάλνπλ .. δξαζηεξηφηεηεο γνλείο, καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνί ζηελ θαηεχζπλζε λα βειηησζεί θαη λα ιπζεί ε θαηάζηαζε. Γειαδή απφ θνηλνχ
φιε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα πξέπεη, γηα λα ιπζνχλ ηα παξαπάλσ είηε λα βάιεη ην ρέξη ζηελ
ηζέπε , είηε κε πξνζσπηθή εξγαζία λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε
λα βξνπλ ρνξεγνχο, είηε Μ.Κ.Ο., είηε επελδπηέο.
Γηαηί φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ « Η αςηοαξιολόγηζη οδηγεί ηη ζσολική μονάδα ζε ζςγκένηπυζη
και ηήπηζη πληποθοπιών πος οδηγούν ζηην ανάλητη δπάζηρ για ηην ανάπηςξη πολιηικήρ για
αλλαγή και βεληίυζη ζηην ίδια ηη ζσολική μονάδα »
Για ηα κπιηήπια πος μπαίνοςν και ηοςρ δείκηερ μέηπηζήρ ηοςρ
« Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο
Με βάζε ηηο απόςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά
κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαζνξίζηεθαλ εηθνζηπέληε θξηηήξηα αμηνιόγεζεο
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Σα θξηηήξηα απηά, εληάζζνληαη ζε έμη ζπλνιηθά ζεκαηηθέο:
Α/Α
1

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
Εθπαηδεπηηθή Ηγεζία ζε ηξαηεγηθό θαη Λεηηνπξγηθό Επίπεδν

2

Αζθάιεηα θαη Σάμε ζηε ρνιηθή Μνλάδα

3

Πνιηηηθή ηνπ ρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιόγεζε

4

ηήξημε από ηνπο Γνλείο θαη ηελ Κνηλόηεηα

5

Ιδηαίηεξα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο

6

Γεληθόηεξα Απνηειέζκαηα ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο

Κάπνηνη από ηνπο δείθηεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ παξαζέηνπλ ζην παξάξηεκα θαη έρνπλ
ηδηαίηεξε πξνπαγαλδηζηηθή αμία:
1. Πνιιά θξηηήξηα έρνπλ ζηνηρεία ραθηεδηζκνχ ησλ γνληψλ θαηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ π.ρ. «νη δύζθνινη καζεηέο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο
ζπκβάινπλ ζηελ απνδηνξγάλωζε ηνπ ζρνιείνπ» 37 εηζάγεηαη ε ινγηθή ησλ ελδνζρνιηθψλ
ζεκηλαξίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη αλαθνξά γηα θαηάξηηζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ αλά ζρνιείν πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο.
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2. Τπάξρεη ζσξεία θξηηεξίσλ φπνπ παηδηά κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξέπεη λα είλαη «θηιηθνί», «λα κελ είλαη αληαξόο»! π.ρ. 61., « λα έρεη
ρηνύκνξ » 63 Δλψ ην 66, ιέεη « Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κε πξνζπκία ζπκκεηέρνπλ ζε
πξναηξεηηθά επξωπαϊθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηαγωληζκνύο»
3. ηνπο καζεηέο (θαη ηνπο γνλείο, ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα) ηα θξηηήξηα δίλνπλ έκθαζε
ζηελ εζεινληηθή θνπιηνχξα π.ρ. θξηηήξηα 56 «H ζρνιηθή κνλάδα κεξηκλά ώζηε παηδηά από
άπνξεο νηθνγέλεηεο λα εληζρύνληαη νηθνλνκηθά», 62 «καζεηηθνί όκηινη πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ
θνηλωληθή πξνζθνξά»,65 πεξί ελδνζρνιηθνύο εξάλνπο, 83(ζπκκεηνρή αλήιηθωλ ζε
αηκνδνζία), 70 (ζπκκεηνρή ζε ξαδηνκαξαζώληνπο), 62 γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή
ηνπ ζρνιείνπ ελψ ηαπηφρξνλα είλαη δηάρπην παληνχ πσο νη παξαβάηεο πξέπεη λα
ηηκσξνχληαη παξαδεηγκαηηθά γη απηφ θαη ζε πάξα πνιιά ζεκεία αλαθέξεηαί ην θείκελν
ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, ηελ πεηζαξρία, ηηο πνηλέο, ηε ζπκπεξηθνξά κέζα θαη
έμσ απφ ηε ηάμε, επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζνπλ άβνπιεο πξνζσπηθφηεηέο,
πεηζήληα φξγαλα εθαξκνγήο, λφκσλ, δηαηάμεσλ, θαλνληζκψλ, θαλφλσλ θαη εγθπθιίσλ,
ζέινπλ ηα παηδηά καο αθίλεηα, ακίιεηα ζηξαηησηάθηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζεκεία
γηα « γξήγνξε θαη αζόξπβε κεηαθίλεζε ηωλ καζεηώλ » ή « πεξηνξηζκό ηωλ ελνριεηηθώλ
ζνξύβωλ »
ζην 7, 8 βάδεη ηελ Γ.Ο. λα παξαθνινπζεί θαη λα παξεκβαίλεη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο καζεηψλ θαη γνληψλ, ελψ ζην 27 κπαίλεη θαη δήηεκα γηα ηελ ζρνιηθή
ζηνιή.
4. Αίζζεζε θάλνπλ ην 21, «Η θαζαξηόηεηα θαη θαιαηζζεζία ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ ηίζεηαη ωο
καζεζηαθόο ζηόρνο γηα όιεο ηηο ηάμεηο θαη πξνγξακκαηίδνληαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ
επίηεπμή ηνπ ζηα πιαίζηα δηάθνξωλ καζεκάηωλ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο».
5. ην 74., Σν ζρνιείν αλαπηχζζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη
ελεξγά θαη νη γνλείο (π.ρ. ζχζηαζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζρνιείνπ
νηθνγέλεηαο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηα δχν κέξε -βνήζεηα
ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θηι.).
6. ΄ απηφ ην ζρνιείν θακία ζέζε δελ έρνπλ νη αγψλεο, νη απεξγίεο, νη θηλεηνπνηήζεηο νη
απνπζίεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαηαγξάθνληαη ( My school ) θαη αμηνινγνχληαη
αξλεηηθά 65, 66 θαη ε ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα θξνληίδεη λα παίξλεη κέηξα
αλαπιήξσζεο ησλ ρακέλσλ σξψλ ( καο ζπκίδεη ηίπνηα απηφ : )
Δίλαη θαλεξφ φηη:
 Καηαγξάθνπλ θπξίσο δηαζέζεηο θαη πξνζέζεηο. Φηιηξάξνπλ νκαδνπνηνχλ ρεηξαγσγνχλ
ζπλδένπλ κε ηελ «αγνξά», ηνλ εζεινληηζκφ, ην θηινεπξσελσζηαθφ θ.ιπ.
 Δθπαηδεχνπλ – Δλζσκαηψλνπλ ζε ινγηθέο ζπλδηαρείξηζεο. Η ζρνιηθή κνλάδα είλαη θάηη
απηφλνκν, κφλε ηεο «γελλά» ηα πξνβιήκαηα θαη κφλε ηεο πξέπεη λα βξίζθεη ηελ ιχζε. Δίλαη
φινη νη ζρνιηθνί θνξείο ππεχζπλνη ηφζν ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ «πξνβιήκαηνο» φζν θαη ηεο
ιχζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λ‟ αλέβεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
 Απηνκαηνπνηνχλ – θαλφλεο παξαγσγηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο
 Γηαζπνχλ ην θίλεκα θαη ηελ ελφηεηα ησλ γνληψλ – καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ,
παξεκβαίλνληαο άκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο ηφζν ησλ ζπιιφγσλ φζν θαη ησλ καζεηηθψλ
θνηλνηήησλ. Κάλνληαο θαλεξφ πσο ζα επηιέμνπλ ηνπο πεηζήληνχο θαη εθιεθηνχο γηα λα
παξνπζηάζνπλ έλα θιίκα ζπλαίλεζεο θαη νκνςπρίαο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
Με ηην παπαπάνυ ςπεπβολική ανάλςζη θέλοςμε να δϊζοςμε επισειπήμαηα, να είναι
«διαβαζμένοι» οι γονείρ, και ψσι να αποπποζαναηολίζοςμε -πος είναι έναρ ςπαπκηψρ
κίνδςνορ- απψ ηο γενικψ ζςμπέπαζμα.
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Γ. Ο ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ:
Σα επηρεηξήκαηα ηεο θπβέξλεζήο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο
είλαη
θαινδνπιεκέλα θαη παηάλε πάλσ ζηα ήδε νμπκέλα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε πνιηηηθή
ηνπο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη γη‟ απηφ δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί. Π.ρ.
Έμσ απφ ην ζρνιείν: ππάξρεη ε κεδεληζηηθή ζέζε όινη νη δεκόζηνη ππάιιεινη είλαη γηα
πέηακα, ή ε θξίζε είλαη επθαηξία γηα λα ζπάζνπλ λννηξνπίεο θαη νη ειιεληθέο ηδηαηηεξόηεηεο, ή
ε εχξεζε αηνκηθώλ ιύζεωλ κέζα ζηελ θξίζε ή ε απνζέσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε
ελαξκφληζε κε ηελ αγνξά θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Αλάπηπμε θ.ν.θ.
Μέζα ζην ζρνιείν: ην έδαθνο ελφο ζρνιείνπ πνπ δελ πξνζειθχεη ζηε γλψζε, ζηε
κάζεζε, πνπ είλαη απνμελσκέλν απφ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ λένπ, ηνπ
γνληνχ, πνπ πιεξψλεη γηα απηφ αθξηβά, βξίζθεη εχθνξν έδαθνο ηνπιάρηζηνλ ε αλνρή « άληε
λα δνχκε κήπσο θαη θάηη αιιάμεη, βειηησζεί..», αιιά θαη πην πξνσζεκέλεο ηάζεηο
ελζσκάησζεο ζε αληηδξαζηηθή θαηεχζπλζε εμαηηίαο ηεο θξίζεο (π.ρ. ν ηθαλφο λα πάεη
κπξνζηά). Λακβάλνπλ αθφκα ππφςε ηνπο δηαζέζεηο ζπλεηζθνξάο – εζεινληηζκνχ,
πξνθεηκέλνπ θάηη λα γίλεη άκεζα πνπ ππάξρεη έληνλα ζηνλ ρψξν ησλ γνληψλ, νη νπνίνη
ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν είλαη δηθφο ηνπο.
ΑΜΔΟ ΣΟΥΟ ΣΟΤ: θαζηέξσζε «θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο» ( βι. Έθζεζε ΟΟΑ
Αχγνπζηνο 2011 ) ζην ζρνιείν. ΚΑΙ ΑΠΔΤΘΤΝΟΝΣΑΙ Δ ΟΛΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ,
ΓΟΝΔΙ, ΜΑΘΗΣΔ. Κξαηνχλ πνιιέο πξνζδνθίεο γηα ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο γηα
απνηειέζνπλ ην άιινζη θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ κνριφο πίεζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη ηα παηδηά καο.
Κάποια βαζικά επισειπήμαηα ηοςρ:
1. σολείο & κοινυνία: Σν βαζηθφ ηνπο επηρείξεκα είλαη η «κοινυνική λογοδοζία», ν
«έιεγρνο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ θνηλσλία». Δχθνια κπνξεί λα ηαπηηζηεί ζε κηα
γεηηνληά έλαο θαινπξναίξεηνο γνληφο κε ην φηη απηφο –σο άηνκν ή σο παξέα- είλαη ε
θνηλσλία πνπ ζα ειέγμεη ην ζρνιείν (κε βιέπνληαο ηηο εηαηξείεο λα έξρνληαη,
μεθφβνληαο ην ζρνιείν απφ ηελ πνιηηηθή πξάμε θ.ι.π.) Σν θείκελν γηα ηελ αμηνιφγεζε
ιέεη ραξαθηεξηζηηθά : «Πνιιέο έξεπλεο απέδεημαλ πωο ε εκπινθή όιωλ, όζνη εκπιέθνληαη
ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζε κηα δηαδηθαζία απηναμηνιόγεζεο, νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Με ηελ εκπινθή ηνπο ν θάζε έλαο ληώζεη ην ζρνιείν ωο θηήκα ηνπ θαη έηζη ελδηαθέξεηαη θαη
πξνζπαζεί πεξηζζόηεξν ώζηε λα επηηεπρζνύλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα (ownership).»
ε πνιιέο αθφκα πεξηπηψζεηο έλαο γνληφο πνπ " ηπραία " ζα επηιεγεί κπνξεί λα βάιεη
σκά ινγηθέο αληαγσληζηηθφηεηαο, αληαπνδνηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα
ζην ζρνιείν, μερσξίδνληαο (αλ φρη αληηδηαζηέιινληαο) ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ απφ ηνπ
δηπιαλνχ γνληνχ ή απφ ηνπ δηπιαλνχ ζρνιείνπ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΣΔΛΙΚΑ ΥΡΗΙΜΟ ΚΑΙ
ΤΓΥΡΟΝΟ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ.
1. Δκπαιδεςηικψρ & κοινυνία: Αμηνπνηνχλ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα («δελ δνπιεχεη πνιχ, είλαη αλεμέιεγθηνο,
δελ δίλεη αλαθνξά ζε θαλέλα») έρνληαο σο δεδνκέλν φηη έλα κηθξφ κέξνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ θπξίαξρε αληίιεςε γηα ην ζρνιείν θαη ην
ξφιν ηνπ ζ΄ απηφ θαη ζε εθθπιηζηηθά θαηλφκελα πνπ ην ίδην ην θξάηνο θαη νη
θπβεξλήζεηο δηακφξθσζαλ θαη ηξνθνδφηεζαλ ρξφληα νιφθιεξα. Σν επηρείξεκα
βξίζθεη θαη έδαθνο θαη ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε
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ζα βνεζήζεη «λα πξνωζεζνύλ νη θαινί εθπαηδεπηηθνί», «νη εθπαηδεπηηθνί κε
πξνζόληα», «νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πέξαζαλ ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ αμία ηνπο». Καη
απηφ γηαηί νη λένη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαηά βάζε πεξηζζφηεξα ηππηθά πξνζφληα
(ζεκηλάξηα, πηζηνπνηήζεηο, θηι), πηέδνληαη κηζζνινγηθά, ή βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ
ηφπν θαηνηθίαο ηνπο , αιιά θπξίσο έρνπλ αθνκνηψζεη ηε ζηξαηεγηθή ησλ
αλαδηαξζξψζεσλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην θαη ηα κεηέπεηηα
κεηαπηπρηαθά ηνπο ή θαη ηελ εξγαζία ηνπο ζηα θξνληηζηήξηα.

2. Αξιοκπαηία και δημοκπαηία – ζσολείο: ιέλε φηη πξφθεηηαη γηα αμηνιφγεζε «απψ
κάηυ ππορ ηα πάνυ» κέζσ «ζςλλογικϊν διαδικαζιϊν, ζςνεπγαζίαρ,
ζςνεκηίμηζηρ, ζςναπψθαζηρ». Η δε «αξιολψγηζη» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπσο
αλαθέξνπλ «δεν έσει ζηψσο ηον έλεγσο, αλλά ηη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηος
εκπαιδεςηικοω έπγος». Η βεληίυζη ψμυρ ηος εκπαιδεςηικοω έπγος πποχποθέηει
σπήμαηα, μψνιμοςρ και καλά αμειβψμενοςρ εκπαιδεςηικοωρ, αναλςηικά
ππογπάμμαηα πος ππουθοων ηη γνϊζη και ηη μψπθυζη και ψσι ηιρ σπηζηικέρ
δεξιψηηηερ, νέα βιβλία γπαμμένα με βάζη ηην ιζηοπική αλήθεια και ηιρ
καηακηήζειρ ηηρ επιζηήμηρ. Αλήθειά η απψ κάηυ ππορ ηα πάνυ αξιολψγηζη θα
καηαγπάτει ηοςρ μαθηηέρ πος λιποθςμοων απψ ηην πείνα, ηα ανεμβολίαζηα και
αναζθάλιζηα παιδιά, ηον άνεπγο γονιψ πος ηος έσοςν κψτει ηο πεωμα και ηος
κάνοςν έξυζη απψ ηο ζπίηι;

3. Δλληνικψ ζσολείο & εςπυπαφκά ζσολεία: «ζε φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν ππάξρεη ε
αμηνιφγεζε κφλν ζηελ Διιάδα έρνπκε θαζπζηεξήζεη», λα γηαηί ε Διιάδα έρεη θαη
«θησρά απνηειέζκαηα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο». Να ζπλππνινγίζνπκε ηνλ
θνπξληαρηφ πνπ ζεθψλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα έιεγρνπ ηνπ ΟΟΑ (PISA-αμηνινγεί
ηελ ηθαλφηεηα ησλ 15ρξνλσλ λα αμηνπνηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο..! )
ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΠΟΤ ΟΝΔΙΡΔΤΟΜΑΣΔ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΚΑΜΙΑ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΑΠΙΟ
ΣΟΤ ΝΔΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΟ ΥΟΛΔΙΟ.
Μαρ λένε για :
 για ηην κοινυνική λογοδοζία
Γελ είκαζηε φινη έλα εληαίν ζχλνιν, ε θνηλσλία ρσξίδεηαη ζε ηάμεηο θαη απφ απηή ηελ άπνςε
δελ κπνξεί λα ππάξμεί θνηλσληθή ινγνδνζία ηέηνηα πνπ ζα ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα
γνληψλ, καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε ζα βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα
πνπ ζέηνπλ θπβεξλήζεηο, Δ.Δ., ΟΟΑ θ.α.
Η εκπεηξία καο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηξαγηθή θαη καο δείρλεη πσο ε αληηιατθή επίζεζε
είλαη εληαία ζε Παηδεία, Τγεία, Πξφλνηα, Αζθάιηζε, Δξγαζία, πληάμείο, Πνιηηηζκφ,
Αζιεηηζκφ θ.α. θαη δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ησλ κλεκνλίσλ. Με ηελ αμηνιφγεζε ζα κπνπλ
θξηηέο νη εηαηξίεο άκεζα ή έκκεζα. Απηνί πνπ απνθαζίδνπλ θαη ραξάδνπλ απηήλ ηελ
πνιηηηθή, απηνί ζα ειέγρνπλ θαη επηβάιινπλ ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Απηνί πνπ
θιέβνπλ ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ καο ,πνπ καο θνπλάλε ην δάθηπιν ζέινπλ πεξηζζφηεξε
ακνξθσζηά θαη ιηγφηεξα δηθαηψκαηα γηα καο θαη ηα παηδία καο.
Άιιεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπο θαη άιιεο νη δηθέο καο (Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα
θνλδχιηα πνπ δίλνληαη γηα λα εδξαησζεί ν κεραληζκφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ηεξάζηηα θαη ηελ
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ίδηα ψξα δίλνπλ ςίρνπια γηα ππαξθηέο αλάγθεο. 1,5 εθαηνκκχξηα ην ρξφλν δίλνληαη γηα λα
θηηαρηεί ην ζψκα αμηνινγεηψλ, κε πεξίπνπ 2000 ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ηελ ψξα πνπ ηα
εθπαηδεπηηθά θελά κεγαιψλνπλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παηδεία είλαη κείνλ θαηά
700εθ. απφ πέξζη. Δίλαη πξφθιεζε ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ην θφζηνο ηεο αμηνιφγεζεο λα
θηάλεη ήδε ηα 3,5 εθαηνκκχξηα επξψ )

(ΑΤΣΟ)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΗΜΑΙΝΔΙ ΦΣΑΙΝΔ ΟΛΟΙ ΔΚΣΟ ΣΗ
ΚΤΡΙΑΡΥΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΗΜΑΙΝΔΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔΣΑΞΤ ΥΟΛΔΙΩΝ,
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ και ΚΛΔΙΙΜΟ
 για να γίνει καλωηεπορ ο εκπαιδεςηικψρ και να πηγαίνει μπποζηά μψνο ο καλωηεπορ,
για να γίνει καλωηεπο ηο εκπαιδεςηικψ έπγο.
Αιήζεηα ππάξρεη θάλεηο ηφζν αθειήο πνπ λα πηζηεχεη πσο, νη θπβεξλήζεηο πνπ έθιεηζαλ
πάλσ απφ 2500 ζρνιεία, πνπ ζπγρψλεπαλ ρηιηάδεο ηκήκαηα, πνπ ζηνίβαμαλ ηνπο καζεηέο
αλά 28 ζηελ ηάμε, πνπ απέιπζαλ ρηιηάδεο, πνπ έρνπλ επηβάιεη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιάζηηρν
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ( 1 εθπαηδεπηηθφο ζε 2 θαη 3 ζρνιεία ) , ζέινπλ λα επηηειεζηεί
θαιχηεξν ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ έξγν
Να ιάβνπκε ππφςε καο επίζεο φηη δελ είλαη απαξαίηεην –θαη δελ ζπκβαίλεη γηα ηελ κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ γνληψλ- λα είλαη ΒΑΘΜΟθεληξηθή ε θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο
γνλείο, ηδίσο ζηα λήπηα- δεκνηηθά.
Μπνξεί θαη εθεί πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε λα έρεη λα θάλεη κε ην πψο ζηέθνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί ζηηο δπζθνιίεο πνπ εηζπξάηηεη ε νηθνγέλεηα θαη δεκηνπξγεί ε χιε ζε ζρέζε κε
ηελ ειηθία – ην βηβιίν – ε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο – ε αλππαξμία κέζσλ
δηδαζθαιίαο – ε πνιππιεζήο θαη εηεξνγελήο ηάμεηο – ηα άρξεζηα καζήκαηα πνπ
θαηαθιχδνπλ ηα πξνγξάκκαηα – νη ζπλζήθεο ζίηηζεο θαη μεθνχξαζεο – ε άξλεζε ηνπ παηδηνχ
λα πάεη ζρνιείν – νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο – ε ππνρξεκαηνδφηεζε θ.ιπ.
Να νξίζνπκε πνηνο είλαη γηα καο ν θαιφο εθπαηδεπηηθφο. Αο δνχκε πνηνλ εθπαηδεπηηθό ζεωξεί
«πνιύ θαιό» ή «εμαηξεηηθό» ην Πξνεδξηθό Δηάηαγκα γηα ηελ αμηνιόγεζε. Γελ θξίλεηαη γηα ηηο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ κεηαδίδεη, αιιά αλ πινπνηεί θαη ζηεξίδεη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα (επηρεηξεκαηηθφηεηα, επξσπατθή κλήκε, θ.α.), αλ αλνίγεη δξφκνπο ζηελ
«δηαζεκαηηθνηεηα» θαη ζηηο δεμηφηεηεο. Καηά πφζν εθπαηδεχεηαη θαη πξνσζεί αληηδξαζηηθέο
παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ζην φλνκα ηεο θαηλνηνκίαο. Αλ ζπλδξάκεη ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη
απηνλφκεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ ζχλδεζε ηεο κε ηνπο ρνξεγνχο θαη ηηο αλάγθεο ηεο
αγνξάο. Αλ ζπληειεί ζην λα βαζαίλνπλ θαη λα δηαησλίδνληαη νη ηαμηθνί θαη νη κνξθσηηθνί
θξαγκνί.
ΤΠΑΡΥΔΙ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ; Πξνθαλψο εκείο δελ
ππνβαζκίδνπκε ηελ αηνκηθή επζχλε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ φρη κφλν θαη θχξηα ζηα ηππηθά
ηνπ γλσξίζκαηα αιιά θπξίσο ζην πψο ελδηαθέξεηαη, ζπκκεηέρεη ζην θίλεκα, ην ζρνιείν θαη
ηελ γεηηνληά. Όκσο δελ είλαη επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηα άζιηα ζρνιηθά βηβιία θαη ην
αληηδξαζηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δελ θαζνξίδεη απηφο ην ηη δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα
θαη ζηα ζρνιεία. Γελ είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε δηαθνξεηηθή, άληζε αθεηεξία απφ ηελ νπνία
μεθηλάλε νη καζεηέο.
Ση ελλννχκε λα κάζνπλ ηα παηδηά καο γξάκκαηα
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Να ζηαζκίζνπκε πνηα εξγαιεία έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, ζε ηη ζπλζήθεο δνπιεχεη θαη πνηα είλαη ηα
φξηα ηνπ δηθνχ ηνπ έξγνπ ζε κηα ηαμηθή θνηλσλία.
Ο ξφινο ηεο επηκφξθσζεο. Η επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ
εληζρχζεη, είλαη γηα ρξφληα ζηα αδήηεηα θαη αηνκηθή ηνπ ππφζεζε.
Πνίνο ηνπο θξίλεη πξαγκαηηθά θαη κε ηη θξηηήξηα;
Κξίλνληαη κφλν νη εθπαηδεπηηθνί ή κήπσο θαη νη γνλείο θαη νη καζεηέο κε απηά ηα θξηηήξηα; Η
κεηάζεζε ηεο επζχλεο γηα ηα αδηέμνδα ζην ζρνιείν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε
ζρνιηθή κνλάδα, ζα θιείζεη ηνλ θχθιν ηεο εληέιεη ξίρλνληαο ηελ επζχλε ζην γνληφ θαη ζην
παηδί πνπ ηάρα «δελ παίξλεη ηα γξάκκαηα».
Σν έξγν ην έρνπκε μαλαδεί;
Θέινπλ ηνπο γνλείο γηα λα θάλνπλ ηελ βξψκηθε δνπιεηά θαη κάιηζηα πεηψληαο ζην θαιάζη
ηελ πξφηαζε ηνπ νξγαλσκέλνπ θηλήκαηνο ησλ γνληψλ.
Π.ρ. Όπνηε ην γνληθφ θίλεκα, ζπλνιηθά ην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα επηρεηξεί λα παξέκβεη ζηα
δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, λα βάιεη δήηεκα πεξηερνκέλνπ ζρνιηθήο γλψζεο αληηκεησπίδεηαη σο
αλαξκφδην λα παξεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηνπ ζρνιείνπ, πνιηηηθνπνηεί, θνκκαηηθνπνηεί , θηι.
Θέινπλ γνλείο θαη καζεηέο «λεξνθνπβαιεηέο» ζην ζρνιείν ηνπο.
 για να πάμε μπποζηά
Γιεθνήρ πείπα.
Η αμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη εθπαηδεπηηθνχ είλαη κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ αλαδηαξζξψζαλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ ρψξνπ,
ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη φρη
απνηέιεζκα απιά ησλ κλεκνληθψλ πνιηηηθψλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη
αιινχ απηά ηα κέηξα έρνπλ πξν πνιινχ πξνρσξήζεη ελψ ζηελ ρψξα καο έρνπλ εληνπηζηεί
ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο (ζηε βάζε θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ρψξα
καο).Έηζη:
ηε Βπεηανία αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ ζρνιείσλ, λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ηζρχεη ζε εζληθή θιίκαθα ψζηε λα επηιέγνπλ 12ρξνλνη καζεηέο
πνηα καζήκαηα ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Γπκλάζην θαη πνηα φρη (ην θξηηήξην κε ην
νπνίν ζα γίλνληαη νη επηινγέο είλαη δεδνκέλν: ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο).
ηιρ ΗΠΑ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζε ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ σο “θαιά”. Γηνηθήζεηο ζρνιείσλ πξνηείλνπλ ηελ πεξηθνπή σξψλ
“δεπηεξεπόληωλ καζεκάηωλ”, φπσο ζεσξνχλ ηελ αηζζεηηθή θαη ηε θπζηθή αγσγή,
πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ρξφλνο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα
“πξνηππνπνηεκέλα” ηεζη γισζζηθψλ καζεκάησλ. ηε Νέα Τφξθε 50 δάζθαινη θαη δηεπζπληέο
ζρνιείσλ θαηεγνξήζεθαλ φηη παξφηξπλαλ ηνπο καζεηέο λα αληηγξάςνπλ ψζηε λα
βαζκνινγεζνχλ θαιά ηα ζρνιεία ηνπο.
Η δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΗΠΑ ζηελ Αγγιία είλαη άξξεθηα
δεκέλε κε ηνπο Γήκνπο πνπ αλήθνπλ (θησρνί, εξγαηηθνί, πινχζηνη θ.ι.π).
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ηε Γεπμανία πνπ επίζεο έρεη πξνρσξήζεη ε αμηνιφγεζε, ηα παηδηά δίλνπλ εμεηάζεηο απφ
ηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ θαη θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ επίδνζε ζε ηχπνπο ζρνιείσλ θαη
απφ λσξίο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.
ςμπεπαζμαηικά μποποωμε να ποωμε ψηι με ηο νέο ζσολείο και με επγαλείο ηην
αξιολψγηζη:
ηα ζρνιεία ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, πνιιά ζα θιείζνπλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα εμαζιησζνχλ εξγαζηαθά θαη νηθνλνκηθά θαη θπζηθά θαη κνξθσηηθά.
Οη καζεηέο ζα θαηαξηίδνληαη γηα λα γίλνπλ θηελνί επέιηθηνη εξγαδφκελνη θαη νη γνλείο, αλ
έρνπλ ιεθηά ζα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν, αιιηψο ζα ηα ζηέιλνπλ απφ λσξίο ζηελ
θαηάξηηζε θαη ζηα ζθιαβνπάδαξα ηεο παηδηθήο εξγαζίαο.
Οη γνλείο, ηα παηδηά καο θαη νη δάζθαινη ηνπο έρνπκε αλάγθε απφ έλα άιιν ζρνιείν.
Πνπ ζα είλαη δεκφζην θαη δσξεάλ, κε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ δελ ζα θνβφκαζηε λα
ηα ζηείινπκε ζρνιείν κήπσο πάζνπλ ηίπνηα. Απφ έλα ζρνιείν πνπ δελ ζα ρσξίδεη ηα παηδηά
καο ιεο θαη είλαη απηά πνπ θηαίλε γηα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζαο.
Γη‟ απηφ ιέκε: δελ ζα βγάινπκε ηα κάηηα καο κε ηα ίδηα καο ηα ρέξηα

ΟΧΙ ΣΟ ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ! ΟΧΙ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ!
 Απνξξίπηνπκε ζπλνιηθά ην Π.Γ. γηα ηελ αμηνιόγεζε. Να απνζπξζεί ηώξα.
 Εεηάκε ηελ θαηάξγεζε όισλ ησλ λόκσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε.
 Ζ ΑΣΓΜΔ θαιεί όια ηα Γ.Σ. Οκνζπνλδηώλ θαη Δλώζεσλ λα ζπλεδξηάζνπλ άκεζα
θαη λα θαηαδηθάζνπλ από ηώξα ηελ αμηνιόγεζε, νξγαλώλνληαο παξάιιεια
ζπλειεύζεηο, ζπγθεληξώζεηο, ζπζθέςεηο ζε όια ηα ζρνιεία θαη λα ελεκεξώζνπλ
ηνπο γνλείο
 Δλεκεξώλνπκε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη όινπο ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο καο γηα ην
ηη ζεκαίλεη αμηνιόγεζε, ηη επηπηώζεηο ζα έρεη ζην καζεηή, ζην ζρνιείν, ζηε ιατθή
νηθνγέλεηα.
I. Παίξλνπκε κέηξα ώζηε ζπιινγηθά λα νξγαλώζνπκε ηελ αθύξσζε ηεο
αμηνιόγεζεο ζηελ πξάμε. Μπινθάξνπκε κε όξνπο ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ θαη
όξνπο θηλήκαηνο ηελ νπνηαδήπνηε απόπεηξα εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο θαη
ηελ αθπξώλνπκε ζηελ πξάμε.
II. Καινύκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα θάλνπλ θνπξειόραξην ην ΠΓ γηα ηελ
αμηνιόγεζε .
III. Γε ζπκκεηέρνπκε ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή
ηεο αμηνιόγεζεο (ζεκηλάξηα, απηναμηνιόγεζε, θαηάζεζε θαθέινπ…). Γε
δερόκαζηε ηνπο αμηνινγεηέο, δε ζπλεξγαδόκαζηε καδί ηνπο.
 Ζ ΑΣΓΜΔ πξνηείλεη ζε όινπο ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ κέζα από γεληθέο
ζπλειεύζεηο λα πηνζεηήζνπλ ην παξαθάησ θνηλό πξαθηηθό:
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ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΟΠΩ ΠΑΡΑΚΑΣΩ:
ΥΕΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ……..
Ο ύιινγνο Γνλέωλ ηνπ ........................ ρνιείνπ δήκνπ ……… δειώλεη όηη είλαη αληίζεηνο
κε ηε ιεγόκελε αμηνιόγεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ.
Η αμηνιόγεζε δελ έρεη ζηόρν λα γίλεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη ην δεκόζην ζρνιείν θαιύηεξν. Αλ
απηό ζέιαλε ζα έδηλαλ ηα 3,5 εθ. €, πνπ καο έρεη ζηνηρίζεη ε αμηνιόγεζε κέρξη ζήκεξα, γηα
θηήξηα πνπ δελ ζηάδνπλ θαη δελ θιείλνπλ ζηελ πξώηε παγωληά, γηα λα ζηηηζηνύλ νη θηωρνί
καζεηέο, γηα εκβόιηα θαη γηα ηελ αζθαιή ηνπο κεηαθνξά. Θα έζηειλαλ ηνπο 2.000
εθπαηδεπηηθνύο – αμηνινγεηέο λα θάλνπλ κάζεκα θαη όρη λα καο θνπλάλε ην δάθηπιν όηη εκείο
θηαίκε γηα ηα ράιηα ηεο παηδείαο.
Η αμηνιόγεζε είλαη θνκκάηη ηνπ «λένπ ζρνιείνπ» πνπ ζα ππνβαζκίζεη παξαπέξα ηε
κόξθωζε πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά. Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη άιινζη γηα ηελ απόιπζε ρηιηάδωλ
εθπαηδεπηηθώλ, ππνλνκεύεη ην ίδην ην δηθαίωκα καο λα δξνύκε ζπιινγηθά – αγωληζηηθά, βάδεη
ηα ζρνιεία λα αληαγωλίδνληαη ην έλα ην άιιν, αλνίγεη ηηο πόξηεο δηάπιαηα λα κπνπλ ζην
ζρνιείν έκπνξνη θαη θηιάλζξωπνη.
Η αμηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεη κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα. Γη΄ απηνύο θαιό ζρνιείν είλαη απηό πνπ
βξίζθεη κόλν ρξήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, δηακνξθώλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κόλν ηνπ,
έρεη «θξόληκνπο» θαη «πεηζαξρηθνύο» καζεηέο, επηηπρίεο…
Αμηνινγνύκε ωο γνλείο ρξόληα ηώξα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ έρνπκε θξίλεη όρη απιά
αλεπαξθή αιιά άθξωο επηθίλδπλε. Ση έθαλε όκωο ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή ε θπβέξλεζε κε
ηα αηηήκαηά καο; Σα πέηαμε ζηα ζθνππίδηα!
Απηό ζα θάλνπκε θαη „κεηο κε ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο.
ΔΕΝ ΤΓΚΡΟΣΟΤΜΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΚΑΙ ΤΠΟΕΠΙΣΡΟΠΕ
Κεξύζζνπκε αλεπηζύκεην θάζε Αμηνινγεηή ζην ζρνιείν – ζηελ ηάμε – ζηηο ζπλεδξηάζεηο καο!

Θα αγυνιζηούμε και θα διεκδικήζοςμε για μαρ και ηα παιδιά μαρ:
 Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε κε δίρξνλε ππνρξεσηηθή Πξνζρνιηθή
Αγσγή θαη εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά.
 Μαδηθνχο δηνξηζκνχο κφληκσλ εθπ/θψλ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ θελψλ. Κακία
ζχκπηπμε-ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ θαη ηκεκάησλ. 15 καζεηέο αλά λεπηαγσγφ θαη δάζθαιν
Α‟ θαη Β‟ ηάμεηο Γεκνηηθνχ. 20 καζεηέο ζηηο ππφινηπεο.
 Οχηε 1 επξψ απφ ηελ ηζέπε γνληψλ θη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.
Έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ νμπκέλσλ άκεζσλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ.
 Να δνζεί ηψξα έλα γεχκα ζε θάζε καζεηή ζε φια ηα ζρνιεία. Γσξεάλ εκβνιηαζκφο φισλ
ησλ παηδηψλ.
Γεν ηπέθομε αςηαπάηερ. ηα πλαίζια αςηήρ ηηρ πολιηικήρ δε συπάει μία ηέηοια
εκπαίδεςζη πος εμείρ ονειπεςψμαζηε.

Γελάξεο 2014
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