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Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας  
για την «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» 

 
Με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την 

«αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» γίνεται προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου «σε πρώτη φάση ως εσωτερική διαδικασία». 
Η διατύπωση αυτή αφήνει σαφώς να εννοηθεί πως θα ακολουθήσει η θεσμοθέτηση 
της εξωτερικής αξιολόγησης. Τα κριτήρια της αυτοαξιολόγησης που ή ίδια η 
εγκύκλιος θέτει συνδέονται με την υλικοτεχνική υποδομή και την εξεύρεση πόρων 
από το ίδιο το σχολείο, την απώλεια διδακτικών ωρών, τις επιδόσεις των μαθητών 
κ.λπ. Επιχειρείται να μετατεθούν όλες οι ευθύνες της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και τους 
εκπαιδευτικούς.  

Αυτή η λογική και πρακτική θα οδηγήσει ευθέως στη διαφοροποίηση και την 
κατηγοριοποίηση των σχολείων μας. Ανάλογες εξελίξεις έχουν συμβεί και σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, όπου με τη δημοσιοποίηση των πινάκων 
αξιολόγησης διευρύνθηκε το χάσμα ανάμεσα στις σχολικές μονάδες. 

Η «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» έρχεται σε μια περίοδο κατά την 
οποία όχι μόνο δεν στηρίζεται ο εκπαιδευτικός και το έργο του, αλλά δέχεται 
συνεχή κτυπήματα στα εργασιακό του καθεστώς.  

Σε μια περίοδο που οι επιχειρούμενες αλλαγές, επιδιώκουν να συνδέσουν το 
«νέο σχολείο» με τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (σχέδιο Καλλικράτης), να  
κατακερματίσουν τον όποιο ενιαίο χαρακτήρα της Παιδείας έχει απομείνει και να 
διαμορφώσουν εργασιακές σχέσεις συμβατές με το «αποκεντρωμένο σχολείο».  

Σε μια περίοδο όπου το Υπ. Παιδείας με το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής» 
επιχειρεί να φέρει σε αντιπαράθεση τον εκπαιδευτικό ως εργαζόμενο και 
επιστήμονα με τον μαθητή, ενώ είναι γνωστό πως, αν δεν στηριχτεί πολύπλευρα 
στο έργο του ο εκπαιδευτικός (επιστημονικά, εργασιακά, οικονομικά), δεν μπορεί 
να υπάρξει βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία 
αυτή. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:email:olme@otenet.gr
http://www.olme.gr
http://www.pdffactory.com

