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ΟΧΙ ΣΟ ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ! 

ΟΧΙ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ! 

Η θπβέξλεζε κε ηελ 1900089/Γ1/10-12-2013 έξρεηαη λα θαζνξίζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα  ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηηο ζρνιηθήο κνλάδαο Η ΑΣΓΜΔ εδώ θαη πάξα πνιύ θαηξό είρε επηζεκάλεη όηη ε 

αμηνιόγεζε – απηναμηνιόγεζε απνηειεί βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ απηόλνκνπ απνθεληξσκέλνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ καο θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Γελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ αλάγθε γηα έλα εληαίν ζρνιείν, βαζηθό, ππνρξεσηηθό γηα όια ηα παηδηά, απνθιεηζηηθά 

δεκόζην θαη δσξεάλ. Γελ ζέινπλ νύηε έλαλ ηέηνην εθπαηδεπηηθό, νύηε έλα ηέηνην ζρνιείν. Θέινπλ ην «ζρνιείν ΑΔ» 

θαη ην δάζθαιν ζθπθηό. Απηό ππεξεηεί ην καζηίγην ηεο αμηνιόγεζεο θαη ην θαξόην ηεο «θαηλνηνκίαο» θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

Γελ ηνπο έπηαζε μαθληθά ν πόλνο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά καο θαη ην ζρνιείν. 

Η Αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε αλάγθε λα γίλεη ν εθπαηδεπηηθόο θαιύηεξνο, 

επηζηεκνληθά πιεξέζηεξνο, πην ηθαλόο ζην λα κνξθώλεη νιόπιεπξα ηα παηδηά.  Όηαλ θπβέξλεζε, Δ.Δ. , ΟΟΣΑ,  

αιιά θαη ν ΣΔΒ, ην ΔΒΔΑ θ.α. ιέλε όηη   "θάηη πξέπεη λα αιιάμεη"  ζίγνπξα δελ έρνπλ ζην κπαιό ηνπο ην θαιό ησλ 

παηδηώλ καο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθ[παηδεπηηθώλ. 

Γηα  καο ηνπο γνλείο, ηνπο εξγαδόκελνπο,  ηα ιατθά ζηξώκαηα, «πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ» ζεκαίλεη 

αληθαλνπνίεηε θνηλσληθή αλάγθε γηα πξαγκαηηθή κόξθσζε, γηα δνπιεηά, γηα δσή κε δηθαηώκαηα. 

Δεν μποπεί να ςπάπσει καλή και καλή αξιολόγηζη, νύηε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, 

ηηκσξεηηθή θαη κε ή λα πεξηνξηζηεί ζε κόλν ζε αμηνιόγεζε-ρεηξαγώγεζε, αθήλνληαο έμσ ηελ νπζία ησλ 

αλαδηαξζξώζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Τελ αμηνιόγεζε ηελ πξνσζνύλ γηα  ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο θαη γηα απηό άιισζηε εδώ θαη πάξα πνιιά 

ρξόληα  πξνεηνίκαδαλ ην λνκνζεηηθό ηνπο νπινζηάζην . 

Ξεθηλώληαο από ην λόκν 2525/97 πνπ έιεγε όηη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζα πιεξώλνπλ 

κπάηορ, δήμορ και γονείρ (πος γίνεηαι ππάξη με ηον Καλλικπάηη), ην λόκν 2986 πνπ έβαδε ηηο βάζεηο ηεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγν, κε θξηηήξηα αγνξάο θπζηθά, ην λόκν 3848/10, ηνλ πξώην λόκν ηνπ λένπ 

ζρνιείνπ θαη ηελ αληίζηνηρε εγθύθιην πνπ θαζόξηδαλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν λόκνο 

3966/2011 γηα ηα πξόηππα ζρνιεία, ν λόκνο γηα ηελ «Αξρή δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Πξωηνβάζκηα 

θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)». αμηνιόγεζε Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ, έγηλε λόκνο ((λ.152, 

5/11/2013)) ην Π.Γ. γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαη πιεζώξα εγθπθιίσλ 

 Αποππίπηοςμε ζςνολικά ηο Π.Δ. για ηην αξιολόγηζη. Να αποζςπθεί ηώπα. 
 Ζηηάμε ηην καηάπγηζη όλυν ηυν νόμυν για ηην αξιολόγηζη. 
 Η ΑΓΜΕ καλεί όλα ηα Δ.. Ομοζπονδιών και Ενώζευν να ζςνεδπιάζοςν άμεζα και να  καηαδικάζοςν 

από ηώπα ηην αξιολόγηζη, οπγανώνονηαρ παπάλληλα ζςνελεύζειρ, ζςγκενηπώζειρ, ζςζκέτειρ ζε όλα ηα 
ζσολεία και να ενημεπώζοςν ηοςρ γονείρ 

 Ενημεπώνοςμε ηοςρ επγαζόμενοςρ και όλοςρ ηοςρ θοπείρ  ηηρ πεπιοσήρ μαρ για ηο ηι ζημαίνει 
αξιολόγηζη,  ηι επιπηώζειρ θα έσει ζηο μαθηηή, ζηο ζσολείο, ζηη λαφκή οικογένεια. 

mailto:gt.asgme@gmail.gr
http://www.goneis.org/


I. Παίπνοςμε μέηπα ώζηε ζςλλογικά να οπγανώζοςμε ηην ακύπυζη ηηρ αξιολόγηζηρ ζηην 
ππάξη. Μπλοκάποςμε με όποςρ ζςλλογικών αποθάζευν και όποςρ κινήμαηορ ηην 
οποιαδήποηε απόπειπα εθαπμογήρ ηηρ αξιολόγηζηρ και ηην ακςπώνοςμε ζηην ππάξη. 

II. Καλούμε ηοςρ εκπαιδεςηικούρ να κάνοςν κοςπελόσαπηο ηο ΠΔ για ηην αξιολόγηζη .  
III. Δε ζςμμεηέσοςμε ζε οποιαδήποηε διαδικαζία πος ζσεηίζεηαι με ηην εθαπμογή ηηρ     

αξιολόγηζηρ (ζεμινάπια, αςηοαξιολόγηζη, καηάθεζη θακέλος…). Δε δεσόμαζηε ηοςρ 
αξιολογηηέρ, δε ζςνεπγαζόμαζηε μαζί ηοςρ. 

 
 Η ΑΓΜΕ πποηείνει ζε όλοςρ ηοςρ ζςλλόγοςρ γονέυν μέζα από γενικέρ ζςνελεύζειρ να 

ςιοθεηήζοςν ηο παπακάηυ κοινό ππακηικό:  
 

 
 

ΕΝΘΑΘΟ ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΤΝΕΔΡΘΑΗ 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 αγωνιζηούμε και θα διεκδικήζοςμε για μαρ και ηα παιδιά μαρ:  

 Απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε κε δίρξνλε ππνρξεσηηθή Πξνζρνιηθή Αγσγή θαη εληαίν 
12ρξνλν ζρνιείν γηα όια ηα παηδηά. 

 Μαδηθνύο δηνξηζκνύο κόληκσλ εθπ/θώλ γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ θελώλ. Κακία ζύκπηπμε-ζπγρώλεπζε 
ζρνιείσλ θαη ηκεκάησλ. 15 καζεηέο αλά λεπηαγσγό θαη δάζθαιν Α’ θαη Β’ ηάμεηο Γεκνηηθνύ. 20 καζεηέο ζηηο 
ππόινηπεο. 

 Ούηε 1 επξώ από ηελ ηζέπε γνληώλ θη εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε 
γηα ηελ θάιπςε ησλ νμπκέλσλ άκεζσλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ. 

 Να δνζεί ηώξα έλα γεύκα ζε θάζε καζεηή ζε όια ηα ζρνιεία. Γσξεάλ εκβνιηαζκόο όισλ ησλ παηδηώλ. 

Δεν ηρέθομε ασηαπάηες. Σηα πλαίζια ασηής ηης πολιηικής δε τωράει μία ηέηοια εκπαίδεσζη 
ποσ εμείς ονειρεσόμαζηε.  

Γελάξεο 2014 

 


