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Πρακτικά βιματα  

για τθ μθ-εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ-αυτοαξιολόγθςθσ 

ΑΠΕΡΓΙΑ–ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

 ε όλθ τθ διάρκεια τθσ περςινισ χρονιάσ δόκθκε ζνασ μεγάλοσ αγϊνασ για τθν 

αποτροπι τθσ εφαρμογισ τθσ Α.Ε.Ε. θ οποία ςαφϊσ ςυνδζεται με τθν αξιολόγθςθ των 

νόμων 3848, 4024 και του ΠΔ 152. τον αγϊνα αυτό, εκτόσ όλων των άλλων, 

αναδείχτθκε ο κυρίαρχοσ ρόλοσ του ςυλλόγου διδαςκόντων ωσ του οργάνου που 

αποκλειςτικά αποφαςίηει για τθ ςτάςθ που ακολουκεί θ ςχολικι μονάδα.  

Σα Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. και τθσ Ο. Λ. Μ. Ε.  ζχουν ιδθ κθρφξει απεργία – αποχι από κάκε 

διαδικαςία που αφορά τθν αξιολόγθςθ και τθν Α.Ε.Ε. από 2-11-2014 μζχρι και 23-

12-2014 και θ οποία ανανεϊνεται κάκε δίμθνο. 

φμφωνα με τθν κοινι  ανακοίνωςι ΟΛΜΕ-ΔΟΕ καλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να 

απζχουν από όλεσ τισ διαδικαςίεσ Α.Ε.Ε. και αξιολόγθςθσ, να μθν δεχκοφν να 

αξιολογιςουν αλλά και να αξιολογθκοφν. Δεν διατρζχουν κανζνα πεικαρχικό 

κίνδυνο με το να μθν ςυμμετζχουν ςτθν όποια διαδικαςία αξιολόγθςθσ και δεν 

τίκεται κζμα παρακράτθςθσ χρθμάτων αφοφ εκτελοφν πλιρωσ το εκπαιδευτικό τουσ 

ζργο και όλα τουσ τα κακικοντα ωσ εκπαιδευτικοί και απζχουν μόνο από τισ 

αξιολογικζσ διαδικαςίεσ. 

 

Σι ςθμαίνει απεργία-αποχι; 

Aπζχουμε από το ςυγκεκριμζνο κάκε φορά αξιολογικό ζργο και όχι από κάκε ζργο. 

Δεν είναι ςτάςθ εργαςίασ. Εκτελοφμε όλα τα υπόλοιπα κακικοντά μασ (διδακτικά και 

διοικθτικά) εκτόσ από αυτά που απορρζουν από τισ διαδικαςίεσ τθσ αξιολόγθςθσ και 

τθσ αυτοαξιολόγθςθσ. Με βάςθ αυτό καλοφμε: 

 Α. τουσ/τισ Διευκυντζσ/ντριεσ  : 

 Να δθλϊςουν  απεργία-αποχι και να μθν ςυμμετζχουν ςε καμιά διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ. 

 Να μθν ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςισ τουσ και να μθν 

κατακζςουν το portfolio (προςωπικό φάκελο) ςτθν πλατφόρμα αξιολόγθςθσ 

 Να μθν ςυμμετζχουν ςτισ δια ηϊςεισ και εξ αποςτάςεωσ επιμορφϊςεισ και 

ενθμερϊςεισ για τθν αξιολόγθςθ κι όςοι/εσ ςυμμετείχαν να αποςφρουν τισ εργαςίεσ 
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τουσ. 

 Να μθν αξιολογιςουν εκπαιδευτικοφσ και να μθν πιζηουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ να ςυμμετζχουν ςε όποια ςχετικι με τθν 

αξιολόγθςθ διαδικαςία. 

Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ ςυνολικά: 

 Να μθν κάνουν αίτθςθ για εκελοντικι αξιολόγθςθ. 

 Να δθλϊνουν απεργία-αποχι και να μθν παραδίδουν ζκκεςθ ατομικισ 

αξιολόγθςθσ, να μθ δζχονται κανζναν αξιολογθτι ςτθν τάξθ. 

 Να μθν αναρτοφν τίποτα ςτο Παρατθρθτιριο τθσ αξιολόγθςθσ, να μθν 

ςυναινοφν ςτθν ανάρτθςθ του προγραμματιςμοφ, να μθν δζχονται τθν εκπόνθςθ του 

ςχεδίου δράςθσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςχετικζσ ομάδεσ, να μθ ςυμβάλλουν ςτθ 

διαφοροποίθςθ του ςχολείου μασ με οποιονδιποτε τρόπο. 

Για τισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων: 

1. Όταν καλοφμαςτε ςε ςυνεδρίαςθ ςυλλόγου διδαςκόντων όπου ζχει κζμα ςχετικό 

με τθν αυτοαξιολόγθςθ-αξιολόγθςθ, δθλϊνουμε προφορικά τθ ςυμμετοχι μασ  ςτθν 

απεργία-αποχι που ζχει κθρφξει θ ΔΟΕ – ΟΛΜΕ. Η ςυμμετοχι μασ ςτθν απεργία-

αποχι αφορά το ςυγκεκριμζνο και μόνο κζμα, τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Αν δθλ. ο 

ςφλλογοσ διδαςκόντων ζχει κι άλλα κζματα, ςυμμετζχουμε ςε όλα τα υπόλοιπα και 

απζχουμε ςτο κζμα που αφορά τθν αυτοαξιολόγθςθ  

Όταν θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ ςυμμετζχει ςτθν 

απεργία-αποχι, δεν υπάρχει απαρτία και ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν προχωρά ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ όποιασ διαδικαςίασ ςχετίηεται με τθν αυτοαξιολόγθςθ, ακόμθ και αν 

κάποια μειοψθφία εκπαιδευτικϊν κζλει να ςυμμετζχει. ε αντίκετθ περίπτωςθ ο 

κάκε ςυνάδελφοσ, ανεξαρτιτωσ του αν θ πλειοψθφία ςυμμετζχει ςτθν 

αυτοαξιολόγθςθ, ζχει το δικαίωμα να απζχει ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν 

απεργία-αποχι.  

τθν περίπτωςθ που θ πλειοψθφία του ςυλλόγου διδαςκόντων ςυμμετζχει ςτθν 

απεργία-αποχι 

>ο διευκυντισ/ντρια του ςχολείου γράφει ςτο βιβλίο πράξεων του διευκυντι ότι 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν ςτθν απεργία-αποχι που ζχει κθρφξει θ  

Ο. Λ. Μ. Ε. με τθν απόφαςι τθσ με τθν από 7/10/2014 απόφαςθ τθσ Γ προζδρων και 

με το εξϊδικο που απζςτειλε προσ τον Τπουργό Παιδείασ και Οικονομικϊν, ο 

ςφλλογοσ διδαςκόντων που καλζςτθκε με κζμα τθν εγκφκλιο «Τλοποίθςθ τθσ 

Αξιολόγθςθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ- Διαδικαςίεσ 

αυτοαξιολόγθςθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015», ουδεμία διαδικαςία που 

αφορά τθν αυτοαξιολόγθςθ δεν προχωρά και τίποτα δεν αναρτάται ςτο 

Παρατθρθτιριο. 

 

ι 



>ςυντάςςεται πρακτικό του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτο οποίο αναφζρεται: 

«υγκλικθκε ςφλλογοσ διδαςκόντων με κζμα τθν εγκφκλιο “Τλοποίθςθ τθσ 

Αξιολόγθςθσ του Εκπ/κου Ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ- Διαδικαςίεσ 

αυτοαξιολόγθςθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015”. Οι εκπαιδευτικοί (ομόφωνα ι 

κατά πλειοψθφία) διλωςαν ότι ςυμμετζχουν ςτθν απεργία-αποχι που ζχει κθρφξει 

θ Ο. Λ. Μ. Ε. με τθν απόφαςι τθσ με τθν από 7/10/2014 απόφαςθ τθσ Γ προζδρων 

και με το εξϊδικο που απζςτειλε προσ τον Τπουργό Παιδείασ και Οικονομικϊν. Ωσ 

εκ τοφτου, ουδεμία διαδικαςία που αφορά τθν αυτοαξιολόγθςθ δεν προχωρά και 

τίποτα δεν αναρτάται ςτο Παρατθρθτιριο»  

Σο πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλουσ αλλά δεν γράφονται τα ονόματα των 

εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςτθν απεργία-αποχι, εκτόσ κι αν οι ίδιοι το 

ηθτιςουν. 

2. Οι αποφάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων είναι  δεςμευτικζσ για τον/τθ 

διευκυντι/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ να μθν αναρτιςει ΣΙΠΟΣΑ ςτο 

Παρατθρθτιριο. Οτιδιποτε αναρτάται ςτο Παρατθρθτιριο κεωρείται ςυμμετοχι ςτθν 

αυτοαξιολόγθςθ αλλά και αξιολογιςιμο υλικό για τισ επερχόμενεσ 5μελείσ Επιτροπζσ 

Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ. Οποιαδιποτε ανάρτθςθ που παραβιάηει τθν απόφαςθ του 

ςυλλόγου διδαςκόντων είναι παράνομθ. Οι ςφλλογοι διδαςκόντων δικαιοφνται και 

πρζπει να ελζγχουν τθν τιρθςθ των αποφάςεϊν τουσ.  

το Παρατθρθτιριο δεν μποροφν να αναρτθκοφν ατομικζσ δράςεισ ι απόψεισ που 

δεν ζχουν εγκρικεί από το ςφλλογο διδαςκόντων γιατί θ αυτοαξιολόγθςθ, με βάςθ 

τθν υπάρχουςα νομοκεςία, αποτελεί τθν  κατά πλειοψθφία αποτίμθςθ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και όχι ατομικι άποψθ. 

 

3. Οι διευκυντζσ/τριεσ των ςχολικϊν μονάδων δε ςυγκροτοφν ομάδεσ εργαςίασ 

μόνοι τουσ οφτε ιςχφει το περςινό «εντζλλεςκε». ε οποιαδιποτε περίπτωςθ 

καλφπτονται από τθν απεργία-αποχι που ζχουν κθρφξει οι εκπαιδευτικζσ 

ομοςπονδίεσ.  

 

4. Οι ςφλλογοι διδαςκόντων δε δεςμεφονται από τθν περςινι απόφαςθ τουσ, ακόμα 

και αν είχαν αποφαςίςει–προγραμματίςει ςχζδιο δράςθσ. Σουσ καλοφμε να 

ςυμμετζχουν ςτθν απεργία-αποχι και να μθν προχωριςουν φζτοσ καμία διαδικαςία 

που να αφορά τθν αυτοαξιολόγθςθ. 

 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 

Σο επόμενο διάςτθμα κα εντακοφν οι πιζςεισ από το διοικθτικό μθχανιςμό 

τθσ αξιολόγθςθσ για να αλλάξουν οι αποφάςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων και ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ για να γίνουν παραβιάςεισ ςτθν πλατφόρμα. Σο ΤΠΑΙΘ προτρζπει 

ζμμεςα ςε εκβιαςμοφσ, κεωρϊντασ τθ ςυμμετοχι ι όχι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν 

αυτοαξιολόγθςθ προςόν ι μειονζκτθμα για τθν ατομικι αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν 

τθσ εκπαίδευςθσ! Θα βρεκοφν διάφορα πρόκυμα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που κα 

προςπακιςουν με εκβιαςμοφσ, ακόμα και αναρτϊντασ ςτθν πλατφόρμα τθσ ΑΕΕ, 



διαφορετικά ςτοιχεία από αυτά που αποφάςιςε ο ςφλλογοσ διδαςκόντων για να 

εξαςφαλίςουν καλοφσ βακμοφσ ςτθν αξιολόγθςι τουσ! Κάκε εκβιαςμόσ και 

παραβίαςθ των αποφάςεων των υλλόγων Διδαςκόντων από όπου κι αν ςυμβεί κα 

καταγγελκεί επϊνυμα.  

 

Μποροφμε να μπλοκάρουμε τθν αυτοαξιολόγθςθ και τθν αξιολόγθςθ. Αυτό ζχει γίνει 

ςτο υπόλοιπο δθμόςιο, όπου ΔΕΝ προχωρά καμία απολφτωσ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ ενϊ με βάςθ τθν ψθφιςμζνθ νομοκεςία κα ζπρεπε 

να ζχει ολοκλθρωκεί από τον Ιοφνιο του 2014. 

 

Αγωνιηόμαςτε ενάντια ςτο ςχολείο τθσ αγοράσ, ενάντια ςτθν αυτοαξιολόγθςθ και 

τθν αξιολόγθςθ, που οδθγεί ςτο κλείςιμο ςχολείων και προωκεί τθ διακεςιμότθτα-

κινθτικότθτα-απόλυςθ των εκπαιδευτικϊν, ενάντια  ςτθ δουλεία των ελαςτικϊν-

ευζλικτων εργαςιακϊν ςχζςεων, τθ ςυρρίκνωςθ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και τθν 

προϊκθςθ του ςχολείου τθσ αγοράσ, τον εγκλωβιςμό τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων και των μετριςιμων δεικτϊν που αυτζσ 

επιβάλλουν, ενάντια ςτθν κατάρτιςθ, μακθτεία, φτθνι εργαςία για τουσ μακθτζσ 

μασ. 

ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ 12ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

για όλα τα παιδιά. Ενάντια ςτισ απολφςεισ, τθν αξιολόγθςθ, τισ 

περικοπζσ, τθ διάλυςθ του δθμόςιου ςχολείου. 

.   


