
Μύθοι και πραγματικότητες για την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς

Κυβέρνηση καιΥπουργείο Παιδείας διακηρύσσουν πως κεντρικοί στόχοι της αξιολόγησης 
είναι η «βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Θέλουν να κρύψουν τις ευθύνες τους για τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Δεν είναι οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για τα άδεια ταμεία των σχολείων, για τις 35% λιγότερες 
δαπάνες για την Παιδεία στο διάστημα από 2009-2014, για τα κενά και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό, για την κατάργηση των προνοιακών υποδομών στην εκπαίδευση. 

Υπεύθυνες είναι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, η τρόικα και η ΕΕ που μετατρέπουν την 
εκπαίδευση σε χώρο που θα λειτουργεί με όρους επιχείρησης.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θέλουν να βρουν τον τρόπο να μειώσουν κι άλλο το 
εκπαιδευτικό προσωπικό, να μειώσουν κι άλλο τους ήδη πετσοκομμένους μισθούς μας. 

Κυβέρνηση και Υπουργείο λένε: «εμείς θα διώξουμε τους κακούς, τους τεμπέληδες». 

Θέλουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της τρόικας για μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 
150.000 μέχρι το 2015.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θέλουν να μετατρέψουν το σχολείο σε χώρο που θα 
κυριαρχεί ο φόβος, ο ανταγωνισμός, η υποταγή. Θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο που οι από πάνω θα 
πιέζουν όλο και περισσότερο τους από κάτω. Και φυσικά αυτοί που θα «συνθλίβονται» περισσότεροι 
θα είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας.

Πραγματικός στόχος της αξιολόγησης είναι να χωρίσουν τα σχολεία σε «καλά» και «κακά», σε 
σχολεία «αποτελεσματικά» και μη. Θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο κατ’ εικόνα και ομοίωση των 
επιχειρήσεων, με στελέχη μάνατζερ, με γονείς πελάτες, με μαθητές προϊόντα.

Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας λένε: «οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται στην εξεύρεση 
πόρων για τη λειτουργία του σχολείου». 

Λένε αλήθεια! Υπεύθυνοι για τα προβλήματα του σχολείου θα είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 
που θα αξιολογούμαστε για αυτό. 

Θα βρίσκουμε χορηγούς για το πετρέλαιο και τις άλλες ανάγκες των σχολείων; Θα πείθουμε 
τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη; Αν ναι, τότε ίσως θα είμαστε «πολύ καλοί» για το 
υποχρηματοδοτούμενο σχολείο!

Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας λένε: «Με την εφαρμογή της αξιολόγησης τελειώνουμε 
πια και με τις μονιμότητες».

Οι κατακτήσεις μας και τα δικαιώματά μας δεν φταίνε για τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Δεν φταίει η μονιμότητα των εκπαιδευτικών για το ότι τα σχολεία μας έχουν κενά. Το αντίθετο. Φταίνε 
οι μηδενικοί διορισμοί και η ύπαρξη εκπαιδευτικών μιας χρήσης κυρίως μέσω των προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ. Δεν φταίει η έλλειψη αξιολόγησης για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η ειδική αγωγή, η 
ενισχυτική διδασκαλία και οι τάξεις υποδοχής, που βοηθούν τους μαθητές που το έχουν ανάγκη. 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε. «Ο Περικλής»
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε. Αμαρουσίου



 Είναι τουλάχιστον υποκριτικό αυτοί που δουλεύουν συστηματικά για τη διάλυση του δημόσιου 

σχολείου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου αγαθού, να μιλάνε στο όνομα της υπεράσπισής του, 

μέσω της χειραγώγησης και της υποταγής όσων το στηρίζουν! Οι χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί 

και τα εκατομμύρια των συμπολιτών μας που ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας δεν είναι ανάξιοι! Αυτοί 

που απολύονται δεν είναι αυτοί «που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους». Είναι αυτοί που το σύστημα 

και η κρίση του τους πετά στο περιθώριο ως «άχρηστους», για να ρίξει τα μεροκάματα και τους 

μισθούς και να διαιωνίσει την επιβίωσή του.

Το σχολείο δεν το βελτιώνει ο φόβος, ο ανταγωνισμός, οι ατέλειωτες μετρήσεις και η βαθμολόγηση 

κάθε δραστηριότητας μέσα στο σχολείο.

 Το σχολείο το βελτιώνει η στήριξή του με χρήματα, με υποδομές, με εκπαιδευτικό προσωπικό που 

θα επιμορφώνεται.

 Το σχολείο το βελτιώνει η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να μπορεί να διαμορφώνει ελεύθερα, με 

βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών του το περιεχόμενο της διδασκαλίας του. 

Το σχολείο το βελτιώνει η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα σε εμάς τους εκπαιδευτικούς 

και τους γονείς, ακόμα και όταν διαφωνούμε, ο κοινός αγώνας μας για την ανατροπή των πολιτικών 

που διαλύουν τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας.

Αγαπητοί γονείς, 

σας καλούμε να προστατέψουμε τον Δημόσιο – Ενιαίο – Δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου, 

αποτρέποντας την αξιολόγηση, που συνδέεται άμεσα με διαθεσιμότητες και απολύσεις των 

εκπαιδευτικών εκτιμώντας ως χρήσιμη και αναγκαία την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, που 

θα έχει ως πραγματικό στόχο την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θα αγωνιστούμε και θα αποτρέψουμε όμως, με τη συμπαράσταση και το συντονισμό με όλους 

τους εργαζόμενους και τους γονείς, την εφαρμογή του συστήματος «αξιολόγησης» - χειραγώγησης, 

όχι από αδράνεια, από συνήθεια ή για να μη χάσουμε τη βολή μας, αλλά για να προστατεύσουμε 

τους μαθητές μας, τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και τους λειτουργούς της.

Με μαζικούς αγώνες μπορούμε ν’ ανατρέψουμε τις αντιεκπαιδευτικές-αντιλαϊκές και βάρβαρες 

πολιτικές, που μόνο στόχο έχουν τη διάλυση της δημόσιας παιδείας και των εργασιακών κατακτήσεων 

και δικαιωμάτων των εργαζόμενων. 

Στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε.¨Ο Περικλής¨ ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται  
στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία των περιοχών Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου,  

Ν. Ψυχικού, Ψυχικού, Φιλοθέης, Βριλησσίων, Ν. Πεντέλης, Πεντέλης.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

τηλ/fax:2106399318, e-mail info@syllogosperiklis.gr , ιστοσελίδα www.syllogosperiklis.gr
 

Στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται  
στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία των περιοχών Αμαρουσίου, Πεύκης, Κηφισιάς  

(Ν. Ερυθραίας - Εκάλης), Μελισσίων (Πεντέλης)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Δικτυακός τόπος: http//: www.syllogosekpaideutikonpeamarousiou.gr e-mail: syll2grafeio@gmail.com


