
 

 

Θέμα: Προγραμματιςμόσ και αποτίμηςη του εκπαιδευτικού έργου των 

ςχολικών μονάδων 

 Με την Υπουργικό Απόφαςη τησ 18-1-2019 «Προγραμματιςμόσ και 

αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου των ςχολικών μονϊδων», το Υπουργεύο 

Παιδεύασ ϋρχεται να υλοποιόςει (για το ςχ. ϋτοσ 2019-2020) την πρόβλεψη τησ 

παρ. 7 του ϊρθρου 47 του ν. 4547/2018 «οι θεματικού ϊξονεσ αναφορϊσ του 

προγραμματιςμού και τησ αποτύμηςησ, καθώσ και ο τύποσ των ςχετικών 

εκθϋςεων καθορύζονται με απόφαςη του Υπουργού Παιδεύασ , Έρευνασ και 

Θρηςκευμϊτων, που εκδύδεται ύςτερα από ειςόγηςη του Ι.Ε.Π.». 

 Στη διϊρκεια τησ 87ησ Γενικόσ Συνϋλευςησ του Κλϊδου, τον Ιούνιο του 

2018 καθώσ και ςε ςυνεδριϊςεισ του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτο διϊςτημα που 

ακολούθηςε, αναπτύχθηκε ςυζότηςη ςε ςχϋςη με τα όςα προβλϋπει ο ν. 

4547/2018 ςτο Κεφϊλαιο Δ΄ για την αξιολόγηςη των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ 

καθώσ και ςτο ϊρθρο 47 για τον προγραμματιςμό και την αποτύμηςη του 

εκπαιδευτικού ϋργου των ςχολικών μονϊδων. 

 Εύναι ςαφϋσ ότι με τον ν. 4547/2018 ο κλϊδοσ κεφαλαιοποιεύ τον αγώνα 

που ϋδωςε τα προηγούμενα χρόνια για την κατϊργηςη του Π.Δ. 152/2013 τησ 

αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ καθώσ και των ςχετικών ϊρθρων του ν.3848/2010, 

κϊτι που αποτελεύ δικαύωςη για τον κλϊδο και ενιςχύει την πύςτη μασ ςτισ 

ςυλλογικϋσ διεκδικόςεισ. 

Εύναι, όμωσ, εξύςου ςαφϋσ ότι όλα όςα θεςμοθετούνται με τον ν. 4547 ςε 

ςχϋςη με την αξιολόγηςη των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ διαλύουν την 

ψευδαύςθηςη ότι η κατϊργηςη του υφιςτϊμενου θεςμικού πλαιςύου θα 

ςόμαινε και κατϊργηςη τησ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ, αφού αυτό που 

φϋρνουν δεν διαφϋρει ςε τύποτα απ’ αυτόν. Αξιολογικό-αριθμητικό κατϊταξη, 

χαρακτηριςμού για τα ςτελϋχη, όπωσ «μϋτρια», «ανεπαρκό» και «ακατϊλληλα», 

αξιολόγηςη «βϊςη ανώνυμου ερωτηματολογύου», δυνατότητα ϋνςταςησ μόνο 

για βαθμολογύα μικρότερη του 75 και ςυμμετοχό των αξιολογητών ςτο όργανο 

εξϋταςησ των ενςτϊςεων, δεν αφόνουν καμύα αμφιβολύα για το ότι και η 
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αξιολόγηςη ςτελεχών του ν. 4547 εύναι χειραγώγηςη και δεν μπορεύ ςε καμύα 

περύπτωςη να γύνει αποδεκτό από τον κλϊδο. Η απϊντηςη μασ όταν θα 

αποπειραθεύ η κυβϋρνηςη να την εφαρμόςει θα εύναι η κόρυξη απεργύασ-

αποχόσ από αυτόν. Απόφαςη που μόνο το Δ.Σ. τησ Ομοςπονδύασ ό η Γενικό 

Συνϋλευςη του κλϊδου μπορεύ να λϊβει. 

Η ϋκδοςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ με την οπούα καθορύζονται οι 

θεματικού ϊξονεσ αναφορϊσ του προγραμματιςμού και τησ αποτύμηςησ, καθώσ 

και ο τύποσ των ςχετικών εκθϋςεων εμπεριϋχει το θετικό ςτοιχεύο ότι δεν 

ειςϊγει χαρακτηριςτικϊ ποςοτικών δεικτών που θα μπορούςαν να 

αξιοποιηθούν ςε ϊμεςη ςύνδεςη με μια διαδικαςύα αξιολογικόσ καταγραφόσ με 

χαρακτηριςτικϊ χειραγώγηςησ και κατηγοριοπούηςησ των ςχολικών μονϊδων. 

Από εκεύ κι ϋπειτα εύναι οφθαλμοφανϋσ ότι  οι εκθϋςεισ που ϋχουν καθαρϊ 

ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ (εκτόσ από τα ςημεύα του παραρτόματοσ ΙΙΙ που 

αναφϋρονται ςτα ςχϋδια δρϊςησ), εύναι ςε πολλϊ ςημεύα βερμπαλιςτικϋσ και 

ανούςια «απαιτητικϋσ», δεν αποτυπώνουν εύςτοχα τισ ανϊγκεσ 

προγραμματιςμού και ανατροφοδότηςησ του ςοβαρότατου ϋργου που 

επιτελούν οι εκπαιδευτικού ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ κϊτι που μεταφρϊζεται ςε 

απομϊκρυνςη από την ουςύα και, με βϊςη την πικρό εμπειρύα του 

παρελθόντοσ, εμπεριϋχει τον κύνδυνο να βρεθούν και πϊλι οι εκπαιδευτικού ςτο 

ςτόχαςτρο για όλεσ τισ κακοδαιμονύεσ του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ. 

Η πρόβλεψη του νόμου για την ϋκδοςη Υπουργικόσ Απόφαςησ εύναι, εξ 

αρχόσ, προβληματικό αφού αφόνει ςτη διακριτικό ευχϋρεια και ςτην πιθανό 

αλλαγό πολιτικόσ βούληςησ περύ τησ ςτόχευςησ ςτο ζότημα τησ αξιολόγηςησ, 

τησ εκϊςτοτε κυβϋρνηςησ ό του Υπουργού Παιδεύασ τον καθοριςμό των, πολύ 

ουςιαςτικών, ςτοιχεύων για τη διαδικαςύα προγραμματιςμού – αποτύμηςησ, 

των αξόνων και των εκθϋςεων. Γι αυτό και θεωρούμε ότι, πϋρα από τα ςημεύα 

τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ που χρειϊζονται αλλαγϋσ, θα πρϋπει ϊμεςα να 

τροποποιηθεύ το ϊρθρο 47 του ν. 4547 και να ςυμπεριλϊβει τόςο τουσ ϊξονεσ 

όςο και τον τύπο των εκθϋςεων, ϋπειτα από αναλυτικό ςυζότηςη με τισ 

εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, ώςτε να κινεύται πλόρωσ ςτην κατεύθυνςη τησ 

ενύςχυςησ και ανατροφοδότηςησ του παιδαγωγικού ϋργου και να  αποφευχθεύ 

κϊθε κύνδυνοσ ςύνδεςησ τησ διαδικαςύασ προγραμματιςμού – αποτύμηςησ με 

μια νϋα αξιολόγηςη – χειραγώγηςη. 

Με δεδομϋνο το γεγονόσ ότι η διαδικαςύα αφορϊ το επόμενο ςχολικό 

ϋτοσ 2019-2020, επομϋνωσ υπϊρχει χρόνοσ αν υπϊρχει και βούληςη, το Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε. καλεύ την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου να αναθεωρόςει δύο ακόμη 

ςημεύα του ϊρθρου 47 ν. 4547/2018.  

Συγκεκριμϋνα, η αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 3 «…λαμβϊνοντασ υπόψη 

του και τισ απόψεισ του ςχολικού ςυμβουλύου για θϋματα που εντϊςςονται ςτο 

πλαύςιο των αρμοδιοτότων του…» ενϋχει τον κύνδυνο παρερμηνειών ςτο 

πλαύςιο λειτουργύασ του ςχολικού ςυμβουλύου και να εκληφθεύ, κακώσ, ότι το 



ςχολικό ςυμβούλιο ϋχει τη δυνατότητα ϋςτω και ϋμμεςησ εμπλοκόσ ςτο 

παιδαγωγικό ϋργο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Θεωρούμε ότι εύναι απαραύτητο το 

ςημεύο αυτό να τροποποιηθεύ ώςτε να διαςαφηνιςτεύ ότι δεν θα υπϊρχει 

εμπλοκό του ςχολικού ςυμβουλύου ςτο παιδαγωγικό ϋργο τησ ςχολικόσ 

μονϊδασ. 

Στην παρϊγραφο 4, ο ρόλοσ του ςυντονιςτό εκπαιδευτικού ϋργου 

φαύνεται να εύναι εξαιρετικϊ ιςχυρόσ ςε ςχϋςη με αυτόν του ςυλλόγου 

διδαςκόντων αφού οι παρατηρόςεισ που διατυπώνει, δύνεται η αύςθηςη ότι 

υποχρεωτικϊ λαμβϊνονται υπόψη από τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τόςο ςτον 

προγραμματιςμό όςο και ςτην αποτύμηςη. Στο ςημεύο θα πρϋπει να υπϊρξει 

τροποπούηςη με την οπούα να διαςφαλύζεται ότι η τελικό απόφαςη, τόςο για 

τον προγραμματιςμό όςο και για την αποτύμηςη, ανόκει ςτο ςύλλογο 

διδαςκόντων ώςτε να μην τύθεται θϋμα παρϋμβαςησ από μονοπρόςωπο 

όργανο ςτην πολύ ςημαντικό εργαςύα που επιτελεύ ο ςύλλογοσ κϊτι που θα  

παρϋπεμπε ςε διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ απαραύτητη την πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ 

με την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου για όλα τα παραπϊνω, ϊμεςα. Τα 

αποτελϋςματα αυτόσ τησ ςυνϊντηςησ θα τεθούν υπόψη τησ βϊςησ των 

ςυναδϋλφων ςτη διαδικαςύα ϋκτακτων γενικών ςυνελεύςεων που θα 

πραγματοποιηθούν το αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα ώςτε να ληφθούν οι 

τελικϋσ αποφϊςεισ του κλϊδου για το τόςο ςοβαρό αυτό ζότημα. 

 

 


