
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Στο πρόγραμμα της ETUCE με θέμα τον «κοινωνικό διάλογο» στο χώρο της 
εκπαίδευσης στις χώρες της Ε.Ε. συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανώσεων των 
εκπαιδευτικών και εκπρόσωποι των εργοδοτών στο χώρο της εκπαίδευσης, δηλ. κατά 
κύριο λόγο εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας. 
 Στις πρώτες συναντήσεις δημιουργήθηκαν τρεις θεματικές ομάδες εργασίας: για 
την ποιότητα της εκπαίδευσης, τις δημογραφικές προκλήσεις και την ανώτατη 
εκπαίδευση. 
 Η ομάδα εργασίας για την ποιότητα της εκπαίδευσης, μετά από τον πρώτο 
κύκλο συζητήσεων (2010-11), περιορίστηκε στο θέμα της αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγραφούν αυτά που ισχύουν 
σήμερα στις διάφορες χώρες.  

Από την πλευρά μας κατατέθηκε το παρακάτω κείμενο: 
 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα είχε σχεδιαστεί και είναι νόμος από το 1997 τόσο η ατομική 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όσο και η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων 

 α) Με νόμο τον 1997 προβλεπόταν:  (1) η ατομική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών από τους διευθυντές σχολείων και τους σχολικούς συμβούλους, και 
αυτών από τους ανωτέρους τους στη διοίκηση και (2) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου  και των σχολείων από σώμα εξωτερικών αξιολογητών. 
 Δεν εφαρμόστηκε  ποτέ αυτός ο νόμος κάτω από τις ισχυρές αντιδράσεις  της 
ΟΛΜΕ ( αποφάσεις Γ.Σ., κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες κλπ.) 

β) Το 2002  ψηφίστηκε νέος νόμος που προέβλεπε ξανά τόσο την ατομική  
αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών όσο και την αξιολόγηση των σχολείων καταργώντας το 
σώμα των εξωτερικών αξιολογητών. 

Δεν εφαρμόστηκε και αυτός ο νόμος για τους ίδιους λόγους. 
γ) το 2010 ψηφίστηκε νέος νόμος που προβλέπει ξανά την αξιολόγηση και 

συμπληρώνει τον προηγούμενο  νόμο του 2002.Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε σε 
πρώτη φάση από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων να αποδεχθούν την αυτό-
αξιολόγηση των σχολείων. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων μετά από απόφαση της Γ.Σ. της ΟΛΜΕ 
αποφάσισε να μην συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. 

δ) Η Ομοσπονδία μας πιστεύει πως αυτό το νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης  
δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τον εκπαιδευτικό, οδηγεί στην ιδεολογική του 
χειραγώγηση και στον περιορισμό της παιδαγωγικής ελευθερίας. 

Όσον αφορά τα σχολεία, η αξιολόγηση, σε συνδυασμό με την συνολική 
εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται αλλά και με τη συνεχιζόμενη 
υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση τους και την 
ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών τους,  σε ένα σχολείο που θα λειτουργεί τελικά με βάση τον 
ανταγωνισμό και τους κανόνες  της αγοράς». 

 
Ενδιαφέρον αρκετά είναι το κείμενο για την αξιολόγηση που κατέθεσε η 

εκπρόσωπος της Φιλανδικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, γιατί νομίζω πως στερεί 
επιχειρήματα από τις διακηρύξεις των υποστηρικτών της ατομικής αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών και της κατηγοριοποίησης των σχολείων στη χώρα μας. Αντιγράφω από 
τα τελικά συμπεράσματα: «Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται στην 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος και των προγραμμάτων σπουδών και στην 



πρακτική διδασκαλία. Αυτά καθώς και τα διεθνή συγκριτικά στοιχεία παρέχουν επίσης 
ένα εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής της ισότητας και της 
ισοτιμίας στην εκπαίδευση. 

Στην έκδοση των συμπερασμάτων αξιολόγησης στη Φινλανδία υπάρχει ήδη η 
πρακτική όπου τα μεμονωμένα σχολεία ή οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρονται. 
Συνεπώς, έχει αποφευχθεί το πρόβλημα της δημοσιοποίησης πινάκων κατάταξης.  

Δεν αξιολογούνται στη Φινλανδία υπό αυτήν τη μορφή ούτε οι εκπαιδευτικοί 
ούτε η διδασκαλία τους. Εντούτοις, ο/η διευθυντής/-ντρια του σχολείου είναι πάντα 
ο/η παιδαγωγικός ηγέτης του εκπαιδευτικού ιδρύματος του/της, επομένως είναι 
υπεύθυνος/-η και για την καθοδήγηση και για το διδακτικό προσωπικό». 

 
Να σημειώσω εδώ την τοποθέτησή μας, όταν συζητιόταν το θέμα του 

«κοινωνικού διαλόγου» σε σχετικά συνέδρια της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας και πριν 
από την έναρξη του σχετικού προγράμματος είχαμε τονίσει πως: «Η εμπειρία μας από 
τον «κοινωνικό διάλογο» στην Ελλάδα είναι αρνητική. Οι κυβερνήσεις τον επικαλούνται 
όταν πρόκειται να αφαιρέσουν δικαιώματα από τους εργαζόμενους, ή να επιβάλουν 
αντιεκπαιδευτικές πολιτικές.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ασφαλιστικό όπου ουσιαστικά μας ζητούν 
να συμφωνήσουμε στην αύξηση των ορίων ηλικίας και τη μείωση των συντάξεων, με το 
αιτιολογικό πως δεν αντέχουν τα ταμεία. Τα ταμεία που οι ίδιες κυβερνήσεις για πολλά 
χρόνια τα κατακλέβουν με τις πολιτικές τους. 
 Θεωρούμε πως η στόχευσή μας πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των 
συνδικάτων μας. Η αγωνιστική πορεία τους και η συσπείρωση των εκπαιδευτικών 
γύρω από τα συνδικάτα μπορεί να επιβάλλει τους καλύτερους όρους «κοινωνικού 
διαλόγου» με τους εργοδότες και το κράτος. 
 Απόδειξη και ότι όλες οι κατακτήσεις μας έγιναν κατά τη διάρκεια μεγάλων 
κινητοποιήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας».  (Από την παρέμβαση του Θέμη 
Κοτσιφάκη, στο συνέδριο της ETUCE για τον «Κοινωνικό διάλογο στην εκπαίδευση, 
στην Ευρώπη», Βρυξέλλες 4-5 Ιούνη 2007). 

 
Το επόμενο διάστημα θα τρέξει ένα πρόγραμμα για την αυτό-αξιολόγηση. Στο 

πλαίσιο αυτού του προγράμματος, θα γίνουν τρεις μελέτες περίπτωσης συστημάτων 
(Κύπρος, Ολλανδία, Σουηδία), μελέτη βιβλιογραφίας και ένα τελικό συνέδριο (άνοιξη 
2013) με τη συμμετοχή όλων των χωρών για τη συζήτηση του θέματος. 

Ως εκπρόσωπος των ελληνικών εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ και ΔΟΕ), 
έχοντας βασικές αντιρρήσεις και ενστάσεις για το θέμα, αναλύοντας παράλληλα και την 
Ελληνική εμπειρία, ανέφερα τα παρακάτω στην συνάντηση της ομάδας εργασίας 
(Βρυξέλλες 22/6/12) : 

«Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είχα τονίσει στην τελευταία συνάντηση, η άποψή 
μας είναι πως όταν μιλάμε για την ποιότητα στην εκπαίδευση, πριν φτάσουμε στην 
αξιολόγηση,  θα πρέπει να μας απασχολήσουν μια σειρά παράγοντες που την 
επηρεάζουν. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης είναι και οι 
παρακάτω: 

 Οι δαπάνες που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 Οι υποδομές των σχολείων (κτιριακές, υλικοτεχνικές κ.λπ.) 



 Το ανθρώπινο δυναμικό, δηλ οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί επιστήμονες που 
χρειάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η εκπαίδευση και η συνεχής 
επιμόρφωσή τους. 

 Οι κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν τα σχολεία. 
Από την άλλη η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ουδέτερη. Επηρεάζεται από 

τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ. Ιδιαίτερα σήμερα με 
αφορμή την οικονομική κρίση εξελίσσεται μια πρωτοφανής επίθεση ενάντια στη 
δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Ο δημόσιος 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης πλήττεται και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών 
ξεθεμελιώνονται. Οι μισθοί μας επιχειρείται να συνδεθούν με την παραγωγικότητα και 
η εκπαίδευση να υποδουλωθεί στην αγορά εργασίας. Η  παιδαγωγική ελευθερία των 
εκπαιδευτικών υποτάσσεται στον κεντρικό ιδεολογικό έλεγχο που επιχειρείται να 
επιβληθεί και μέσω της ατομικής αξιολόγησης –χειραγώγησης. 

Στην Ελλάδα, με την ψήφιση του νέου μισθολόγιου – βαθμολόγιου, η κυβέρνηση 
συνέδεσε την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την 
αξιολόγηση. Επίσης σύμφωνα με τα μνημόνια που ψηφίστηκαν και τις δηλώσεις των 
αρμόδιων Υπουργών οι σχεδιαζόμενες απολύσεις στο δημόσιο συνδέονται με την 
αξιολόγηση. Οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει με την τρόικα τη μείωση του αριθμού 
των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 (ανάμεσα τους και εκπαιδευτικών) ως το 2015, 
βάζοντας επίσης ως στόχο τις 15.000 απολύσεις στο δημόσιο τη φετινή χρονιά. 
 Από την άλλη  μεριά, η λεγόμενη αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση των σχολείων 
θα οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Τόσο 
η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης τροϊκανής πολιτικής, όσο και η διεθνής εμπειρία 
όπου εφαρμόστηκε εκεί οδηγούν. 

Είναι πλέον σαφές πως δεν οδηγεί αυτή η πολιτική σε διαδικασίες για το πώς 
θα βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο που με την πολιτική τους, 
κυβέρνηση και τρόικα με τα μνημόνια επιχειρούν να το διαλύσουν: δραματική και 
συνεχής μείωση δαπανών, συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών 
εκπαιδευτικών δομών, μαθητές χωρίς βιβλία,  κατάργηση βιβλιοθηκών, κατάργηση 
ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ κ.λπ. 

Από ότι φαίνεται, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού, συνδέεται όλο και περισσότερο με τους μισθούς, την επαγγελματική 
εξέλιξη, σε πολλές περιπτώσεις με την παραμονή του στο επάγγελμα ή την απόλυση, 
τη χειραγώγηση και τον πειθαναγκασμό καθώς και την κατάταξη και 
κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία 
τους. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία που δημοσιεύει το Δίκτυο Ευριδίκη. 

Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών έχουμε επανειλημμένα δηλώσει 
ότι θα αντισταθούμε για να μην περάσει η αξιολόγηση – χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών, που φέρνει την υποταγή, τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική 
καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις».  

 
Είναι φυσικό πως και στην εξέλιξη αυτού του προγράμματος και κυρίως στο 

συνέδριο, με πανευρωπαϊκή συμμετοχή, θα υποστηρίξουμε τις απόψεις της 
ομοσπονδίας μας για το θέμα αυτό προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε συνεργασίες με 
συνδικάτα που έχουμε παρόμοιες θέσεις, αλλά και να μάθουμε από τη δική τους 
εμπειρία και δράση.  

Θέμης Κοτσιφάκης, ΓΓ ΟΛΜΕ 
Αθήνα, 13/8/12 


