
 

Απόφαςη τησ 88ησ Γενικόσ Συνϋλευςησ Δ.Ο.Ε. 

για τον  προγραμματιςμό και την αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου 

 

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.». 

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 αξιολόγηςη ςτελεχών του ν. 4547 εύναι χειραγώγηςη και δεν μπορεύ ςε καμύα 

περύπτωςη να γύνει αποδεκτό από τον κλϊδο. Γι’ αυτό και υπϊρχει ειλημμϋνη  απόφαςη για 

απεργύα-αποχό από τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα των ςτελεχών που θα ενεργοποιηθεύ την 

κατϊλληλη χρονικϊ ςτιγμό.  

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, 

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 καμύα 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 αποκλειςτικϊ ςτον 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. 

Η  Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα  μϋςα από αποφϊςεισ Γενικών τησ Συνελεύςεων καθώσ 

και  του Διοικητικού Συμβουλύου τησ ϋχει, με ςυνϋπεια και υπευθυνότητα, εκφρϊςει τισ 

θϋςεισ του κλϊδου των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ για την αξιολόγηςη, 

τον προγραμματιςμό και την αξιολογικό αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου. 

Ο όροσ «αξιολόγηςη» δεν ϋχει για τη Δ.Ο.Ε. καμύα ςύνδεςη με την ατομικό 

αξιολόγηςη - κατηγοριοπούηςη των εκπαιδευτικών, καμύα ςύνδεςη με τη μιςθολογικό και 

βαθμολογικό εξϋλιξη, δεν υπϊρχει κανϋνα θϋμα ατομικόσ αξιολόγηςησ του εκπαιδευτικού, 

καμύασ αξιολόγηςησ με ποςοτικϊ κριτόρια! 

Ωσ Δ.Ο.Ε. θεωρούμε τον προγραμματιςμό - αξιολογικό αποτύμηςη του εκπαιδευτικού 

ϋργου τησ ςχολικόσ μονϊδασ  ωσ μια ανατροφοδοτικό, γνόςια παιδαγωγικό διαδικαςύα 

ουςιαςτικόσ αποτύμηςησ τόςο του εκπαιδευτικού ϋργου, μιασ αποτύμηςησ από τα «κϊτω» 

που θα πραγματοποιεύται από τουσ εκπαιδευτικούσ ςυλλογικϊ και όχι από μονοπρόςωπα 

όργανα και θα ϋχει ωσ ςτόχο την ανύχνευςη των προβλημϊτων και το ςχεδιαςμό των 

αναγκαύων παρεμβϊςεων ςτην κατεύθυνςη τησ  ουςιαςτικόσ ενύςχυςησ τησ εκπαιδευτικόσ – 

παιδαγωγικόσ διαδικαςύασ και του δημόςιου ςχολεύου. 

Η προςπϊθεια αποτύμηςησ του παιδαγωγικού ϋργου με καθαρϊ ποςοτικϊ κριτόρια  

καθιςτϊ την όλη προςπϊθεια μεθοδολογικϊ ϋωλη και προβληματικό. 

Εύμαςτε κατηγορηματικϊ αντύθετοι ςε όλα τα νομοθετόματα που ωσ ςτόχο εύχαν, 

ϋχουν ό και πρόκειται να ϋχουν, όχι την αξιολόγηςη – αποτύμηςη του ςυνόλου του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού ϋργου αλλϊ τη χειραγώγηςη, μιςθολογικό καθόλωςη και 

πιθανότατα απόλυςη εκπαιδευτικών (βλ. Νόμοι 2525/97, 3205/04, 3848/10, 4024/11, ΠΔ 152/13).  

Δεν μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη η αξιολογικό αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου να 

αποτελεύ εργαλεύο πειθαρχικού ελϋγχου και επιβολόσ κυρώςεων. Το προώόν τησ δεν μπορεύ 

και δεν πρϋπει να ςυνδϋεται με τη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξό των 

εκπαιδευτικών. Για να λειτουργόςει πραγματικϊ ϋνα ςύςτημα αξιολόγηςησ θα πρϋπει να 

ςτηθεύ μϋςα από ςυνεργαςύεσ που θα ϋχουν ξεκϊθαρα παιδαγωγικό και μόνο ςτόχευςη. 

Ο προγραμματιςμόσ - αξιολογικό αποτύμηςη αποτελεύ ςυςτατικό ςτοιχεύο κϊθε 

ολοκληρωμϋνησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Μιασ διαδικαςύασ που αναλύει την υφιςτϊμενη 



κατϊςταςη, θϋτει ςτόχουσ ςε επύπεδο ςυλλόγου διδαςκόντων, προγραμματύζει δρϊςεισ και 

ενϋργειεσ, τισ εφαρμόζει ςτην πρϊξη και ςτο τϋλοσ διαπιςτώνει τον βαθμό εκπλόρωςησ των 

προγραμματιςμϋνων ςτόχων καθώσ και την αποτελεςματικότητα των διαδικαςιών και των 

μϋςων που χρηςιμοποιόθηκαν.  

Ο προγραμματιςμόσ - αξιολογικό αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου θα πρϋπει να 

γύνεται ςτο πλαύςιο ενόσ ενιαύου ςυςτόματοσ αλληλοώποςτηριζόμενων και 

αλληλοεξαρτώμενων διαδικαςιών με αποκλειςτικό ςτόχο τη βελτύωςη-ενύςχυςη του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού ϋργου. Η αξιολογικό, αυτό, αποτύμηςη πρϋπει να εύναι 

δημοκρατικό, αντικειμενικό, ςαφόσ, να εμπνϋει εμπιςτοςύνη και να μην αφόνει ανοικτό το 

ενδεχόμενο ςύνδεςόσ τησ με την κατηγοριοπούηςη (και ανϊλογα με αυτόν οικονομικό 

ςτόριξη) των ςχολικών μονϊδων ούτε και με τη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξη των 

εκπαιδευτικών.  

Η διαδικαςύα του προγραμματιςμού - αξιολογικόσ αποτύμηςησ του εκπαιδευτικού 

ϋργου πρϋπει να εύναι διαρκόσ ςτο πλαύςιο του Συλλόγου Διδαςκόντων. Παρϊλληλα και 

ταυτόχρονα με τη διαδικαςύα αξιολογικόσ αποτύμηςησ θα πρϋπει να δημιουργηθεύ ϋνα 

ςταθερό ςύςτημα ςτόριξησ, ενύςχυςησ, επιμόρφωςησ (η οπούα μετϊ την κατϊργηςη τησ 

μετεκπαύδευςησ, την παύςη χορόγηςησ εκπαιδευτικών αδειών αλλϊ και το ςταμϊτημα κϊθε 

κεντρικϊ ςχεδιαςμϋνησ επιμορφωτικόσ δρϊςησ απουςιϊζει παντελώσ), επαγγελματικόσ 

ανϊπτυξησ των εκπαιδευτικών ςτην κατεύθυνςη τησ υποςτόριξησ τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ και του ύδιου του εκπαιδευτικού. 

Θα πρϋπει να γύνει κατανοητό από όλουσ ότι για να εφαρμοςτεύ και ιδιαύτερα να 

πετύχει ϋνα ςύςτημα αξιολογικόσ αποτύμηςησ πρϋπει να ςυζητηθεύ ενδελεχώσ και να τύχει 

τησ αποδοχόσ από το ςύνολο τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ. 

Σύμφωνα και με τισ όδη ψηφιςμϋνεσ θϋςεισ του κλϊδου, υπϊρχουν τρεισ βαςικϋσ 

προώποθϋςεισ για την αποδοχό τησ αξιολογικόσ αποτύμηςησ: 

 Η αποδοχό των εμπλεκόμενων για όςα περιλαμβϊνει ωσ περιεχόμενο ο θεςμόσ αυτόσ. 

Δύχωσ αυτόν δεν γύνεται η  αποτύμηςη. 

 Εύναι απαραύτητο να καταςτεύ ςαφϋσ, ότι από το προώόν τησ  διαδικαςύασ αποτύμηςησ 

προκύπτει όφελοσ, κϋρδοσ, ποιότητα και αναβϊθμιςη τησ ύδιασ τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ. 

 Η αποτύμηςη εύναι υπόθεςη εςωτερικό και αφορϊ τουσ εκπαιδευτικούσ που εύναι μϋςα 

ςτα ςχολεύα, αφορϊ τη διαδικαςύα τησ εκπαύδευςησ που λειτουργεύ μϋςα ςτισ ςχολικϋσ 

μονϊδεσ.  



Σε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ κυρύαρχοσ πρϋπει να εύναι ο ρόλοσ του Συλλόγου 

Διδαςκόντων, ςτο πλαύςιο τακτικών ςυνεδριϊςεων προγραμματιςμού, αποτύμηςησ και 

βελτύωςησ του ςυνολικού εκπαιδευτικού ϋργου καθώσ και καλύτερησ οργϊνωςησ των 

διοικητικών και μη διαδικαςιών, ςε μια ςυνολικό αξιολογικό αποτύμηςη του εκπαιδευτικού 

ϋργου που πραγματοποιεύται εντόσ τησ, με ςτόχο την ανύχνευςη των προβλημϊτων και το 

ςχεδιαςμό των αναγκαύων παρεμβϊςεων ςτην κατεύθυνςη ανατροφοδότηςησ τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ανϊπτυξησ πνεύματοσ ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ με ευθεύα 

αντανϊκλαςη ςτη βελτύωςη του παρεχόμενου εκπαιδευτικού ϋργου. Ο Σύλλογοσ 

Διδαςκόντων εύναι αυτόσ που θϋτει τισ προτεραιότητεσ και τα κριτόρια που λειτουργικϊ θα 

ανταποκρύνονται ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ.  

Εύναι αυτονόητο ότι ςκοπόσ και ςτόχοσ των παρεμβϊςεων και κυρύωσ τησ τελικόσ 

αποτύμηςησ εύναι η αντιμετώπιςη αδυναμιών, λαθών και προβλημϊτων που μειώνουν την 

ποιότητα τησ εκπαύδευςησ,  ςτην κατεύθυνςη τησ δϋςμευςησ και υποχρϋωςησ τησ πολιτεύασ 

να δώςει λύςεισ ςτα προβλόματα που διαπιςτώνονται. 

Επιβεβαιώνονται οι ψηφιςμϋνεσ θϋςεισ του κλϊδου, ότι: 

 Εύμαςτε υπϋρ ενόσ ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ του εκπαιδευτικού ϋργου,  που θα ϋχει ωσ 

ςτόχο την αναβϊθμιςη τησ εκπαύδευςησ, που θα αναγϊγει τη ςχολικό μονϊδα ςε 

κύτταρο δημιουργύασ και προςφορϊσ ςτουσ μαθητϋσ. 

 Η αξιολογικό αποτύμηςη που προτεύνουμε ωσ Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα ϋχει ωσ ςτόχο 

τη βελτύωςη και αναβϊθμιςη του εκπαιδευτικού ϋργου, την ενύςχυςη και ενθϊρρυνςη 

του εκπαιδευτικού και τη ςτόριξό του. Εύναι μια διαδικαςύα διαρκούσ 

ανατροφοδότηςησ που μπορεύ να ςυντελεςτεύ με την ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ 

και αλληλεγγύησ. 

 

Απαιτούμε: 

 την άμεςη τροποποίηςη του άρθρου 47 του ν. 4547 ώςτε να ςυμπεριλάβει τόςο τουσ 

άξονεσ όςο και τον τύπο των εκθέςεων (και να μην είναι αντικείμενο υπουργικήσ 

απόφαςησ), έπειτα από αναλυτική ςυζήτηςη με τισ εκπαιδευτικέσ ομοςπονδίεσ, ώςτε να 

κινείται πλήρωσ ςτην κατεύθυνςη τησ ενίςχυςησ και ανατροφοδότηςησ του παιδαγωγικού 

έργου και να  αποφευχθεί κάθε κίνδυνοσ ςύνδεςησ τησ διαδικαςίασ προγραμματιςμού – 

αποτίμηςησ με μια νέα αξιολόγηςη – χειραγώγηςη. 

 να διαςαφηνιςτεί ότι δεν θα υπάρχει εμπλοκή του ςχολικού ςυμβουλίου ςτο παιδαγωγικό 

έργο τησ ςχολικήσ μονάδασ. 



 αποςαφήνιςη και τροποποίηςη, όπου χρειαςτεί, των όςων προβλέπει η  Υπουργική 

Απόφαςη ςε ςχέςη με τον ρόλο του ςυντονιςτή εκπαιδευτικού έργου, με την οποία να 

διαςφαλίζεται ότι η τελική απόφαςη, τόςο για τον προγραμματιςμό όςο και για την 

αποτίμηςη, ανήκει ςτο ςύλλογο διδαςκόντων ώςτε να μην τίθεται θέμα παρέμβαςησ από 

μονοπρόςωπο όργανο ςτην πολύ ςημαντική εργαςία που επιτελεί ο ςύλλογοσ κάτι που θα  

παρέπεμπε ςε διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ. 

 

 

Οι αντιπρόςωποι ςτην 88η Γ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 


