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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις στρατηγικές 
αποτίµησης της εκπαίδευσης στη χώρα µας, σε πρωτ/θµιο και δευτ/θµιο επίπεδο, 
στο διάστηµα 1995 – 2004. Η επιλογή του διαστήµατος αυτού έγινε γιατί στην 
περίοδο αυτή προέκυψε ένα συνολικό θεσµικό πλαίσιο αποτίµησης για την 
εκπαίδευση στη χώρα µας. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται οι πολιτικές συνθήκες 
µέσα από τις οποίες, η λογική αυτή της αποτίµησης και της καταγραφής - 
αξιολόγησης,  αναδείχθηκε σε όλη την Ευρώπη στη δεκαετία του 1990. Στη 
συνέχεια γίνονται µια σειρά από ιδεολογικές προσεγγίσεις που συνδέθηκαν µε τα 
µοντέλα αξιολόγησης. Ακολουθεί η παρουσίαση των στρατηγικών που 
επιστρατεύθηκαν από τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και η 
θεσµοθέτηση των εργαλείων και των µέσων που κλήθηκαν να αναλάβουν το ρόλο 
αυτό. Η αποτίµηση προσεγγίζεται µέσα από τέσσερις θεµατικές ενότητες, αυτές της 
αξιολόγησης, της επιλογής των στελεχών, της αποκέντρωσης και της επιµόρφωσης, 
γιατί θεωρήθηκαν οι βασικές παράµετροι για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια. Κλείνει 
η εργασία αυτή µε τη συνολική παρουσίαση του πλαισίου της αποτίµησης όπως 
αυτό διαρθρώθηκε στα διάφορα επίπεδα και την κριτική στη στρατηγική που 
επιλέχθηκε, τα αποτελέσµατά της, τις αστοχίες της καθώς µε µια γενικότερη 
πρόταση για το ρόλο της αποτίµησης και τις παραµέτρους που πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη του κάθε παρόµοιο εγχείρηµα. 
 
Βιογραφικό Σηµείωµα 
 
Ηµεροµηνία Γέννησης:  1963 
Βασικές σπουδές: Ιστορικό- Αρχαιολογικό στο ΑΠΘ αποφοίτησα το 1986 
Μετ. Σπουδές: Ιστορία Αρχαίων Μεσογειακών Πολιτισµών στη Λιέγη DEC & DES  
από το 2000 έως το 2002 
Επάγγελµα: Καθηγητής στη ∆ευτ/θµια Εκπαίδευση από το 1989 - σήµερα 
Ειδικότητα : Φιλόλογος 
∆ραστηριότητες:  

- Συνδικαλισµός(πρόεδρος της Παγγερµανικής από το 1998 – 2002, Γεν. 
Γραµµ. της ΕΛΜΕ Ηρακλείου από το 2002 - σήµερα),  

- Γεν. Γραµµ. και αντ/δρος της ΕΦΝΗ από το 1994 - 97 
- Μέλος της ΕΛΓΑ (επιστηµονικό σωµατείο µε έδρα το Παρίσι που 

ασχολείται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρώπη ως πολιτική 
οντότητα) από το 1993 µέχρι σήµερα 

- Μέλος της συντακτικής επιτροπής του φιλολογικού περιοδικού «ΟΣΤΡΙΑ» 
από το 1994 - 1996 

Συγγραφικό έργο: 
-  τιµητική έκδοση των επιφυλλίδων που δηµοσιεύω στον τύπο από την ΕΛΜΕ 
Ηρακλείου σε έναν τόµο µε τον τίτλο «Αναζητήσεις» το 1998. 
 - αρθρογραφία στον τύπο 
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Πρόλογος 
 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει και να µελετήσει την 
εκπαιδευτική πολιτική όπως αυτή εφαρµόστηκε στη χώρα µας στο διάστηµα 1995 – 
2004. Πιο συγκεκριµένα θα εστιάσει στα µέσα και στις στρατηγικές που 
δροµολογήθηκαν από την Πολιτεία για να αναλάβουν, το δύσκολο και από πολλούς 
αµφισβητούµενο, εγχείρηµα της αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου.  

Η περίοδος αυτή επιλέγεται γιατί από το 1995 και µετά έχουµε τη 
θεσµοθέτηση µιας σειράς µέτρων που στοιχειοθετούν µια συγκροτηµένη πρόταση. 
Αποτελούν µια συνολική προσπάθεια για  µεταρρύθµιση στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Ανεξάρτητα από την επιτυχία ή όχι της προσπάθειας, τις αντιρρήσεις 
ή τις επιφυλάξεις που µπορεί να εκφράζονται από πολλές κατευθύνσεις ως προς την 
τακτική, το περιεχόµενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής, κρίνεται σκόπιµο να 
µελετηθεί και να αναδειχθούν οι αστοχίες, οι παλινδροµήσεις, αλλά και οι τοµές και 
οι εκσυγχρονιστικές πρωτοβουλίες της. Ενδιαφέρον είναι επίσης να προσδιορισθεί 
το ιδεολογικό  υπόβαθρο της «µεταρρύθµισης» που επιχειρήθηκε στη χώρα µας, σε 
σύγκριση µε τα τεκτενόµενα στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Είναι γεγονός πως µια παράµετρος σηµαντική της εκπαιδευτικής πολιτικής  
αφορά στα µέσα που θεσµοθετούνται για την αποτίµηση του έργου που παράγεται  
σε πρωτ/βαθµιο και δευτ/θµιο επίπεδο. Ούτως ή άλλως κάθε σχεδιασµός 
επιστρατεύει αν θέλει να είναι αποτελεσµατικός, τα µέσα και τα εργαλεία εκείνα τα 
οποία θα αναλάβουν το δύσκολο έργο της καταγραφής και του ελέγχου της 
αποτελεσµατικότητας, αλλά και της ευστοχίας της πολιτικής που έχει 
δροµολογηθεί. 

 
Στο σχεδιασµό αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας θα ακολουθήσουµε την 
παρακάτω αποδεικτική πορεία 
 

Στην εισαγωγή θα συµπεριλάβουµε µια παρουσίαση των  γενικότερων 
πολιτικών τάσεων που επικράτησαν σε παγκόσµιο επίπεδο και ειδικότερα εκείνων 
που προωθήθηκαν στην Ευρώπη στο διάστηµα που εξετάζουµε. Η παρουσίαση 
αυτή εντάσσεται στο τµήµα αυτό, γιατί θεωρούµε αδιανόητο να προσπαθούµε να 
ερµηνεύσουµε πολιτικές επιλογές µιας χώρας σε έναν τοµέα, χωρίς να τον 
εντάσσουµε στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο και τις στρατηγικές που αυτό 
προκρίνει, τις προτεραιότητες που θέτει.  

Στο πρώτο µέρος της εργασίας µας θα εντάξουµε την παρουσίαση των 
παραγόντων που παίζουν καθοριστικό ρόλο και τελικά διαµορφώνουν τις πολιτικές 
κατευθύνσεις σε κάθε τοµέα, εστιάζοντας όµως στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό 
γιατί εµφανώς επηρεάζουν τις πολιτικές επιλογές στην εκπαίδευση και στη χώρα 
µας. Η πορεία της Ε.Ε. και οι πολιτικές της για την εκπαίδευση αποτελούν τις 
κατευθυντήριες γραµµές στην εκπαιδευτική πολιτική, όπως αυτή διαµορφώθηκε 
στην Ελλάδα.   

Οι αναφορές µας θα στηριχθούν  κυρίως σε δυο κείµενα που δίνουν την 
κατεύθυνση στον τοµέα  της εκπαίδευσης και προσδιορίζουν τους στόχους της: 

• Στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ  για την εκπαίδευση, µια και αυτές θέτουν 
το πολιτικό σκεπτικό, πάνω στο οποίο θα προσαρµοστούν ή που εν 
τέλει θα υποχρεωθούν να λάβουν υπόψη τους στις επιµέρους 
εφαρµογές τα κράτη και οι ηγεσίες τους, στα πλαίσια της λειτουργίας 
τους σε ένα  περιβάλλον διεθνών σχέσεων και συµφωνιών .  
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• Στη Λευκή Βίβλο  που καθόρισε τις βασικές προτεραιότητες και τους 

στόχους για την εκπαίδευση στην Ε.Ε. 
 
 

Ειδικά για τη χώρα µας µια τέτοια επιρροή  είναι εµφανής, και θα δειχθεί, 
γιατί µε τον τρόπο αυτό εξασφάλιζε τη χρηµατοδότηση πολλών εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων της από την Ε.Ε.. Κατά την άποψή µας, και εδώ ισχύει η γενικότερη 
κριτική που ασκήθηκε και ασκείται σε σχέση µε τις πολιτικές που σε πολλές 
περιπτώσεις έρχονται να προσαρµοσθούν στη λογική των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. Πρόκειται για µια λογική που υποκύπτει στην ανάγκη εξεύρεσης 
πόρων και που προχωρώντας αντίστροφα προσαρµόζει την πολιτική στις 
δυνατότητες χρηµατοδότησης, αφήνοντας πιθανότατα την ίδια την πολιτική 
επιλογή(εκτίµηση αναγκών, καθορισµός προτεραιοτήτων και στόχων) σε δεύτερη 
µοίρα.    

Πρέπει εδώ να λάβουµε υπόψη µας, πως από το 1992 και µετά η Ε.Ε. θα 
ασχοληθεί συστηµατικά µε την εκπαίδευση και την πολιτική κατεύθυνσή της 
τουλάχιστον σε δυο τοµείς: 
Α) των νέων τεχνολογιών και της δια βίου εκπαίδευσης και, 
Β) των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της  κατάρτισης καθώς επίσης της 
εξίσωσης των τίτλων σπουδών. 

Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του προβληµατισµού που αναπτύχθηκε µε 
αφορµή την προώθηση της λογικής της αξιολόγησης και της αποτίµησης του 
εκπαιδευτικού έργου στην Ευρώπη. Θα εστιάσουµε στον τρόπο, µε τον οποίο 
εισάγεται η αξιολόγηση (µοντέλα αξιολόγησης) και ο έλεγχος της ποιότητας του 
παραγόµενου εκπαιδευτικού, έργου παρουσιάζοντας την ιδεολογία της στρατηγικής 
αυτής. 

Στόχος µας είναι να συγκρίνουµε στη συνέχεια (στο τρίτο µέρος της 
εργασίας µας) µε βάση τις δυο αυτές ενότητες την Ελληνική Πολιτική Πρόταση 
Αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έκθεση του ΟΟΣΑ του 1996 για τη χώρα 
µας, ένα κείµενο που θα αποτελέσει τη βάση για πολλές από τις αλλαγές που 
προωθήθηκαν στο διάστηµα που εξετάζουµε. 

 
- Στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας και στις ενότητες που περιλαµβάνει θα 
παρουσιάσουµε τις στρατηγικές της Κυβέρνησης (νοµοθετικό πλαίσιο) καθώς και 
τα εργαλεία και τα µέσα που θεσµοθετεί για να προχωρήσει στην εφαρµογή της 
αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου. Παράλληλα θα δίνουµε συνοπτικά τις 
στρατηγικές των επίσηµων φορέων διαµόρφωσης πολιτικής στη χώρα µας δηλ. των 
Κοµµάτων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 
Άρα για την εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα µας, θα µελετήσουµε: 
- τις νοµοθετικές ρυθµίσεις ως τέτοιες, 

o Νόµους 
o Προεδρικά διατάγµατα 
o Υπουργικές Αποφάσεις 
o Εγκυκλίους 

που εκδόθηκαν το διάστηµα αυτό και αφορούν στην αποτίµηση του εκπαιδευτικού 
έργου ή συνδέονται άµεσα µε αυτήν. 

 Στην ενότητα αυτή θα δούµε όλη την κλίµακα της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Π/θµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης, καθώς και  
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Β) πως προέκυψε η παραπάνω εκπαιδευτική πολιτική ως διακύβευµα µέσα από: 

• τις πολιτικές απόψεις της Κυβέρνησης και των επίσηµων φορέων  που 
αναλαµβάνουν το συντονισµό και την εποπτεία της θεσµοθετηµένης 
αξιολόγησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΚΕΕ) 

•  καθώς και µέσα από την έκφραση των οργανωµένων  συµφερόντων όπως 
για παράδειγµα, τις θέσεις των κοµµάτων, των συνδικάτων µε τις βασικές 
θέσεις τους πάνω σε ζητήµατα που άπτονται της αποτίµησης, τις προτάσεις 
τους, το σκεπτικό τους  

Στην ενότητα για την αξιολόγηση θα συµπεριληφθούν τρεις επιµέρους ενότητες, 
εκτός από την ίδια, ως τέτοια, που θα παρουσιάσουν το νοµικό πλαίσιο για: 
- τα στελέχη της εκπαίδευσης 
- την αποκέντρωση 
- την επιµόρφωση 

 
Οι επιµέρους ενότητες αυτές κρίθηκε σκόπιµο να ενταχθούν γιατί στην ουσία 
καταγράφουν τα µέσα και τα εργαλεία που επιστρατεύονται για την αποτίµηση και 
τον έλεγχο της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Κι αυτό γιατί η όλη 
µεταρρύθµιση στόχευε στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και µε βάση 
τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης βασικός µοχλός στην προσπάθεια αυτή θα ήταν η 
αξιολόγηση1.  

 
Στο τρίτο µέρος θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε το µοντέλο της 

αξιολόγησης που θεσµοθετήθηκε στη χώρα µας συνολικά. 
 

Εστιάζουµε στη συνέχεια στην αξιολόγηση σε επίπεδο: 
- Σχολικής µονάδας  λειτουργίες που αξιολογούνται 

• σχολικές,  
• εκπαιδευτικές, 
•  διοικητικές  
καθώς και πως οργανώνεται η αξιολόγηση: 

 εσωτερική 
 αυτοαξιολόγηση 
 εξωτερική 
 µεικτή 

 σε επίπεδο Περιφέρειας, 
 Περιφερειακοί ∆ιευθυντές 
 Σχολικοί Σύµβουλοι 
 Παιδαγωγική καθοδήγηση 

αλλά και σε Εθνικό Επίπεδο,   
• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  
• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
 
 
 Θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε πως θα λειτουργούσε ο µηχανισµός αυτός σε 

όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η στόχευσή του και  το ιδεολογικό του 

                                                 
1 Εισηγητική έκθεση του Ν.2525/97, Πρακτικά της Βουλής 2,3,5 Σεπτεµβρίου 1997 
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περιεχόµενο. Επίσης, εδώ θα ενταχθεί το σύνολο της κριτικής και η αποτίµηση της 
µεταρρυθµιστικής αυτής προσπάθειας που έγινε από το ΥΠΕΠΘ, µε βάση πάντα 
τους στόχους που το ίδιο το πολιτικό εγχείρηµα έθετε εξ αρχής.  

Για να γίνει αυτό µε έναν ασφαλέστερο τρόπο, θα εντάξουµε εκτός από τις 
ενστάσεις, παραλήψεις, αστοχίες και ακυρώσεις που η ίδια η πολιτεία ή και η 
εφαρµογή των µέτρων ήλθε να κατοχυρώσει, µια σειρά δεδοµένων από το χώρο της 
κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την 
αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό θα έχουµε τη δυνατότητα να ρίξουµε φως σε 
ορισµένες παρεξηγήσεις που, εσκεµµένα ή όχι, χρησιµοποιούνται ως επιχειρήµατα 
υπέρ ή κατά της αξιολόγησης, υπερτιµώντας ή ακυρώνοντας το ρόλο της. 
Θεωρούµε πως πρόκειται για µια σηµαντική δέσµη επιχειρηµάτων. Αυτό γιατί πολύ 
συχνά, µη ειδικοί, αλλά πολιτικοί, που κινούνται µακριά από τα δεδοµένα της 
επιστήµης µε µια λογική απλουστευτικού σοφίσµατος θέλουν να επιβάλουν, και εν 
πολλοίς έχουν καθιερώσει µια «κοινή λογική» υπέρ της αξιολόγησης, 
αποκρύπτοντας τους πραγµατικούς στόχους της και τους κινδύνους που ενέχει η 
εφαρµογή της. 

Στα γενικά συµπεράσµατα θα επιδιώξουµε µέσα από τα στοιχεία που έχουµε 
παρουσιάσει, και βασισµένοι στις αναφορές που έχουµε κάνει στις προηγούµενες 
ενότητες, να κάνουµε συνολικές παρατηρήσεις και σχόλια που θα αφορούν στην 
εφαρµογή και στην αποτελεσµατικότητα των πολιτικών αυτών. Ως µέτρο σύγκρισης 
και θεωρητικός µπούσουλας θα είναι στις παρατηρήσεις µας αυτές οι ίδιοι οι στόχοι 
της εκπαίδευσης. Επίσης θα εντάξουµε και µια σειρά προτάσεων για το πώς θα 
µπορούσε να λειτουργήσει το όλο σύστηµα της αποτίµησης αποδοτικότερα σε 
σχέση µε τους στόχους της εκπαίδευσης και την αποτελεσµατικότητα στη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων και των εκπαιδευτικών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Πολιτικές  Κατευθύνσεις και επιλογές της δεκαετίας του 1990 
 
Το διεθνές Πολιτικό Σκηνικό και οι επιρροές του στην Εκπαιδευτική Πολιτική 
 

Η εκπαιδευτική πολιτική που παρουσιάζει το Λευκό Βιβλίο για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση περιέχει ένα φιλόδοξο στόχο: τη διαµόρφωση ενός 
νέου τύπου «συλλογικού εργαζόµενου», πολυδύναµου και πολυλειτουργικού, ο 
οποίος να µπορεί να προσαρµόζεται στις αλλαγές των συνθηκών της παραγωγής και 
να εργάζεται σε οµάδες και δίκτυα. Ο στόχος αυτός, σύµφωνα πάντα µε το Λευκό 
Βιβλίο, χρήσιµος σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης και της κοινωνίας της 
πληροφορίας, µπορεί να επιτευχθεί µέσω της αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών 
µηχανισµών µε την απόδοση προτεραιότητας στη γενική µόρφωση και την 
«εκµάθηση της µάθησης» στην περιοχή της σχολικής εκπαίδευσης2.  

Το ζήτηµα είναι, αν οι κατευθύνσεις αυτές της Επιτροπής συµβάλουν στην 
παρούσα συγκυρία στη συγκρότηση µιας βιώσιµης διεξόδου από την κρίση που 
διαπερνά την ευρωπαϊκή ενοποίηση ή αν αξιοποιούνται  για την αναπαραγωγή   της 
ιδεολογικής ηγεµονίας των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων και στρωµάτων. 

Υπάρχουν αντιφάσεις στη σύγχρονη πολιτική αντίληψη για την εκπαίδευση 
και την παιδαγωγική. Αυτό γιατί η Παγκοσµιοποίηση και η κοινωνία της 
πληροφορίας συνοψίζουν συµπεράσµατα επιστηµονικών µελετών για τις κυρίαρχες 
τάσεις που διαµορφώνουν την κοινωνική πραγµατικότητα των ανεπτυγµένων 
καπιταλιστικών κοινωνιών και τις διεθνείς µεταβολές. Ακόµη πολύ συχνά 
προβάλλονται  «προφανείς αλήθειες» που αποµονώνονται και αναδεικνύουν 
επιλεκτικά πλευρές της πραγµατικότητας, τις οποίες αναγορεύουν σε καθολική 
αλήθεια. 

Στη Λευκή Βίβλο της Ε.Ε. για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση  γίνεται µια πρώτη προσπάθεια αποστασιοποίησης από τη δογµατική 
εφαρµογή της αρχής «λιγότερο και ισχυρότερο κράτος, που διαπερνούσε τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές  της πρώτης γενιάς δηλ. της δεκαετίας του `80. Σε µια 
νέα κατεύθυνση, η οποία συνίσταται στην αξιοποίηση του κράτους για την 
υποβοήθηση της οικονοµικής ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τη διατήρηση ενός 
µίνιµουµ ορίου κοινωνικής συνοχής και µε στόχο την ισχυροποίηση των 
κοινωνικών-πολιτικών συσχετισµών υπέρ των δυνάµεων του κεφαλαίου. 
«Πρόκειται για το συµβιβασµό νεοφιλελευθερισµού και σοσιαλ-φιλελευθερισµού, 
την πλήρη  προσχώρηση της συντηρητικής σοσιαλδηµοκρατίας»3.  

Φυσικά οι αναφορές για τις νέες τεχνολογίες και τις οργανωτικές 
καινοτοµίες δεν λείπουν από τη Λευκή Βίβλο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι από 
ποσοτική άποψη υπερτερούν. Όµως τον κεντρικό «αντεργατικό» πυρήνα της 
Βίβλου έχουν παρεισφρήσει απόψεις της ασθενούς σοσιαλδηµοκρατικής πλευράς4. 

Ταυτόχρονα, εκείνο που παρατηρούµε, είναι πως συντηρητικοί πολιτικοί 
στηριγµένοι στα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την εξέλιξη της ανεργίας σε Β. Αµερική, 
                                                 
2 Γρόλλιος  Γ., Ιδεολογία Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. Gutenberg, σελ. 17 
3 Μηνακάκης Β., «Λευκή Βίβλος» της ΕΟΚ, Ο Μεσαίωνας του 2000, εκδ. Στάχυ, σελ. 145 
4 Ιωακείµογλου Η., Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση, στο Ιωακείµογλου, Κούζης Γ. στο «Το 
Λευκό Βιβλίο και το Εργατικό Κίνηµα. Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση», εκδ. Ίαµος, 
σελ. 86 - 87 
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Ιαπωνία και Ε.Ε. συνεχίζουν να αποδίδουν την υστέρηση της Ε.Ε. αποκλειστικά 
στην αύξηση των θέσεων εργασίας έναντι των ανταγωνιστών της  κατά την περίοδο 
1960 – 1995, στο πολυέξοδο κράτος πρόνοιας και στην υπερπροστασία της 
εργασίας5. Στα κείµενα του ΟΟΣΑ υποστηρίζεται πως όλα εξαρτώνται από την 
ικανότητα της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής να αυξήσει την 
παραγωγικότητα και την ευελιξία της εργατικής δύναµης µε επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 

Για παράδειγµα, «η δηµόσια και υποβοηθούµενη φροντίδα των παιδιών 
µπορεί να αποτελέσει ένα τρόπο βοήθειας στους άνδρες και στις γυναίκες για να 
προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των ωραρίων εργασίας6». Στην 
έκθεση αυτή αναφέρεται πως οι προτάσεις της δε θα γίνουν αµέσως αποδεκτές από 
πολιτική άποψη γιατί σχετίζονται µε «θυσίες ή προκλήσεις για το status quo» 
(OECD 1994,pp.41-49). 

Ακολουθώντας το παραπάνω σκεπτικό τo 1996 o Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ζ. Σαντέρ  θα προτείνει το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Εµπιστοσύνης για την 
απασχόληση, τονίζοντας ότι η συνοχή του µοντέλου της Ευρώπης τίθεται σε 
κίνδυνο από τα 18 εκατ. των ανέργων. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, η συνάντηση 
των Υπουργών των κρατών µελών, των εκπροσώπων της εργοδοσίας και των 
συνδικάτων, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενέκριναν το Σύµφωνο. 

Στην ίδια γραµµή πλεύσης βρίσκονται µια σειρά από πολιτικές προσεγγίσεις  
διανοουµένων που µίλησαν για µια τοµή, για «τον καπιταλισµό της 
συνυπευθυνότητας» W. Hutton «The state we `re in».Σύµφωνα µε αυτή τη λογική 
που κυριαρχεί τη δεκαετία του 1990, «το κράτος θα πρέπει να ρυθµίζει τους 
κανόνες µιας λελογισµένης λειτουργίας της οικονοµίας της αγοράς και θα λαµβάνει 
µέτρα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής7».  

Στη συνέχεια του σκεπτικού αυτού η έκθεση της ∆ιεθνούς Τράπεζας για το 
1997 φέρει τον τίτλο «Το Κράτος σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο8» και αναφέρει:  
«Ο ρόλος του Κράτους είναι κεντρικός ως προς την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη όχι ως άµεσος προµηθευτής της µεγέθυνσής, αλλά ως συνεταίρος, 
καταλύτης και διευκολυντής». Στην έκθεση αυτή τονίζεται ότι οι κυβερνήσεις 
δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στους σπουδαστές πανεπιστηµίων που προέρχονται 
από τις πλούσιες και µεσαίες κοινωνικές τάξεις απ` ότι στην βασική εκπαίδευση της 
κοινωνικής πλειοψηφίας και υπογραµµίζει: «την ανάγκη για την ειδική 
αντιµετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας των εθνικών µειονοτήτων, των 
γυναικών και ολόκληρων περιοχών που οδηγούν σε περιθωριοποίηση από τη 
δηµόσια συζήτηση και αποκλεισµό από την ευρύτερη οικονοµία και κοινωνία, 
δηµιουργώντας έδαφος για ανάπτυξη της βίας και της αστάθειας9».  

To µήνυµα για την εκπαιδευτική πολιτική µπορεί να εξαχθεί: οι κρατικές 
πολιτικές δεν πρέπει απλώς να διανέµουν τα «εκπαιδευτικά αγαθά», αλλά να 
διασφαλίζουν ότι τα πλεονεκτήµατα της ανάπτυξης που βασίζεται στην αγορά 
µοιράζονται µέσω επενδύσεων στη βασική εκπαίδευση, όπως επίσης ότι οι ευπαθείς 
οµάδες προστατεύονται από την ανασφάλεια. Η έµφαση στη βασική εκπαίδευση 
παραπέµπει στη διαµόρφωση νέων δεδοµένων για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας µέσω της συγκρότησης ικανότερου δυναµικού εργαζοµένων 
και το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ευπαθών οµάδων παραπέµπει στην 
                                                 
5 Έκθεση του ΟΟΣΑ , 1994 
6 Blakemore and Drake, 1996, pp.20-21 
7 Μηλιός Γ., Φθίνουσα κερδοφορία και παρακµή του κράτους πρόνοιας, «Θέσεις», τχ. 61, σς.13-31 
8 World Bank, 1997, p. 1 
9 ό.π., p.4 
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αντιµετώπιση των κινδύνων διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής σε µια περίοδο 
µεγέθυνσης του οικονοµικού και πολιτικού ανταγωνισµού µεταξύ των κοινωνικών 
σχηµατισµών.  

Οι νεοφιλελεύθερες λοιπόν πολιτικές της δεύτερης γενιάς αποδίδουν 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση, στα πλαίσια του νέου ρόλου για το κράτος. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η συγχώνευση του Υπουργείου της Εκπαίδευσης µε 
εκείνο της Απασχόλησης το 1995 στη Βρετανία, όπου τονίζεται ότι θα πρέπει: «Να 
υποστηριχθεί η οικονοµική µεγέθυνση και να προοδεύσει η εθνική 
ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα ζωής µε την άνοδο των «στάνταρς» της 
εκπαιδευτικής επιτυχίας και ικανότητας και µε την προώθηση µιας 
αποτελεσµατικής και ευέλικτης αγοράς εργασίας»10. 

 Τα τελευταία χρόνια η συνεχιζόµενη ύφεση και η λιτότητα αυξάνει τις 
ανισότητες και δηλώνει µέσω των πολιτικών που το Κεφάλαιο επιβάλλει πως σε 
επίπεδο εκπαίδευσης  εκείνο που το ενδιαφέρει είναι η παραγωγή ενός ικανότερου 
δυναµικού εργαζοµένων. 

 Τι σηµαίνει αυτό για το χώρο της εργασίας; Για ποιες  µεταβολές στο χώρο 
της εκπαίδευσης συζητάµε; Αυτά είναι ερωτήµατα που προκύπτουν στην ανάλυση – 
παρουσίαση των µέσων και των στρατηγικών αξιολόγησης των πολιτικών που 
χρησιµοποιεί η Εκπαίδευση, µια που σε ένα µεγάλο κοµµάτι η αποτίµηση και η 
αποδοτικότητα κρίνονται µε βάση τη λογική που επιβάλλει το επιχειρηµατικό 
κεφάλαιο. 

Οι απόψεις αυτές περνούν στα κείµενα των σχεδιαστών  της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης και στη χώρα µας. Ο Μ. Κασσωτάκης Πρόεδρος του Π.Ι. το 
1995…γράφει:  « η σχολική εκπαίδευση των ατόµων πρέπει να στοχεύει 
περισσότερο στο να τους δώσει γενικές γνώσεις και να αναπτύξει πλούσιο και ευρύ 
πλέγµα δεξιοτήτων βάσης, δεκτικών µεταγενέστερων εξειδικεύσεων. Η αυστηρή 
εξειδίκευση στο σχολείο που στοχεύει στο να δώσει στο άτοµο γνώσεις 
περιορισµένες σε έναν µόνο τοµέα και να αναπτύξει σε αυτό συγκεκριµένες 
τεχνικές ή επαγγελµατικές δεξιότητες, οι οποίες δε δηµιουργούν τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για τη συνεχή αναπροσαρµογή στην εξελισσόµενη 
πραγµατικότητα της αγοράς εργασίας, θα έλθει σε αντίθεση προς τις µελλοντικές 
εξελίξεις11».  

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 
είναι η προώθηση µιας κουλτούρας καινοτοµίας στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Θεωρείται απαραίτητη για τη συνεχή προσαρµογή στα 
νέα καθήκοντα που απαιτεί η καινοτοµία, χωρίς την υποτίµηση της τεχνικής 
εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης12. Σε όλους τους τόνους 
αναφέρεται πως η κατάρτιση είναι µια αναγκαιότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 
Σύµφωνα µε το σκεπτικό αυτό τα κράτη µέλη καλούνται «να προβούν σε κριτική 
ανάλυση των προγραµµάτων και των µεθόδων εκπαίδευσης, κυρίως ως προς την 
ικανότητά τους να προάγουν το κριτικό πνεύµα και την πλάγια σκέψη, τη 
δηµιουργικότητα και τη διαπροσωπική επικοινωνία, την οµαδική εργασία, την 
επιθυµία για πειραµατισµό, την επιδεξιότητα εντοπισµού και εκµετάλλευσης της 
πληροφορίας, την ικανότητα µάθησης  και το επιχειρηµατικό πνεύµα»13. 

                                                 
10 White, J. , Education and the End of Work. A new philosophy of work and learning, London Cassell 
1997, p.105 
11 Κασσωτάκης Μ., «Η µέση τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα και η πρόκληση της 
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς», εκδ. Γρηγόρης, σελ. 94 
12 Σχέδιο για την καινοτοµία, ΥΠΕΠΘ σελ. 30 
13 ό. π. σελ.31 
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Σύµφωνα µε τους Castells και Carnoy συγγραφείς της έκθεσης του ΟΟΣΑ:    
«Μερική απασχόληση, προσωρινή εργασία, ευλύγιστος χρόνος εργασίας και 
αυτοαπασχόληση βρίσκονται σε άνοδο σε όλες τις χώρες… Η ατοµικοποίηση της 
εργασίας, η άρση της διαίρεσης της εργασίας είναι διαδικασίες που επηρεάζουν τη 
συνολική κατασκευή των κοινωνιών µας14.» Η πρωτ/θµια και δευτ/θµια εκπαίδευση 
πρέπει λοιπόν να αποτελέσουν  χώρο ανάπτυξης της βασικής κουλτούρας 
προσαρµογής, ώστε το πέρασµα των νέων στην περιοχή των συνεχών καταρτίσεων 
και των νέων ελαστικών µορφών απασχόλησης να είναι οµαλό από 
πολιτικοκοινωνική άποψη και βεβαίως αποδοτικό από οικονοµική.  

 Οι γενικότερες κατευθύνσεις που δίνονται  από τον ΟΟΣΑ και που θα τις 
δούµε να υιοθετούνται στις ευρωπαϊκές και στη συνέχεια στις ελληνικές πολιτικές 
επιλογές για την εκπαίδευση, είναι: 
Α) ανάπτυξη δικτύων µάθησης µέσω των τοπικών κυβερνήσεων 
Β) υποστήριξη της συµµετοχής των νοικοκυριών 
Γ)βοήθεια στην προσφορά πρόσβασης στη γνώση από το κράτος15. 
Τα νοικοκυριά, τα συνδικάτα, αναγορεύονται σε θεσµούς που πρέπει να παίξουν 
ένα πιο ενεργό ρόλο για την άµβλυνση των συνεπειών της κρίσης και ένα πιο 
ενεργό οικονοµικό και εκπαιδευτικό ρόλο. 

Όλες οι προσεγγίσεις συµφωνούν στο γεγονός της προτεραιότητας της 
ανταγωνιστικότητας και στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην επίτευξη του 
στόχου της ανταγωνιστικότητας (η λογική της συνυπευθυνότητας). Πρόκειται για 
λογικές που θα υιοθετηθούν από την εκπαιδευτική πολιτική και θα µετατραπούν 
είτε σε ένα στενό αποσυγκεντρωµένο διοικητικό πλαίσιο, είτε σε πρόφαση για να 
αποποιηθεί το Κράτος µερίδιο της ευθύνης του για τη χρηµατοδότηση του 
Εκπαιδευτικού Συστήµατος, είτε σε µοχλό ανάπτυξης µιας άλλης λογικής 
διαχείρισης της γνώσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Έκθεση ΟΟΣΑ 1997, σελ. 9-10 
15 ό.π. , σελ 7-8 
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1ο ΜΕΡΟΣ 
 
Ενότητα Α` 
 
1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιδεολογία στην Ε.Ε. στη δεκαετία του 1990 
    Η Θεσµοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πολιτικής (Ε.Ε.Π.)  
 

Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης αποτελεί ένα από τα κεντρικά 
ζητήµατα της εποχής µας. Η συζήτηση και ο προβληµατισµός γύρω από τη 
διερεύνηση των προοπτικών της εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. Στο πλαίσιο 
αυτό τα τελευταία  χρόνια η εκπαίδευση αναγορεύεται σε ένα από τα 
σηµαντικότερα πεδία προβληµατισµού για την Ευρώπη. Αυτό ανιχνεύεται στη 
δροµολόγηση µιας σειράς προγραµµάτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
καθώς και γύρω από την αναζήτηση κοινών τόπων σε επίπεδο αναγνώρισης 
δεξιοτήτων, τίτλων σπουδών, κριτηρίων αναγνώρισής τους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 
Από το 1992 και µετά η εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. εισέρχεται σε νέα 
συγκροτηµένη φάση και στοιχειοθετεί πλέον µια ολοκληρωµένη πολιτική πρόταση. 

Αυτό συµβαίνει γιατί οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η µετάβαση 
στην «κοινωνία της γνώσης» επηρεάζουν τις σχέσεις παραγωγής καθώς και την 
αντίληψη για τις θέσεις εργασίας και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προσόντα των 
εργαζοµένων, δηµιουργώντας τεράστιες ανάγκες  για επανεκπαίδευση και 
κατάρτιση του εργατικού δυναµικού16 . 

Επίσης η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η αλλαγή των συνθηκών 
εργασίας ωθούν σε ριζικές αναθεωρήσεις πολιτικών επιλογών17.  

Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν την ανάδυση µιας πολιτικής σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο  που αποτυπώνεται για πρώτη φορά µε σαφήνεια το 1992 µε τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ και κυρίως µε το άρθρο 126 και  127 που αφορούν την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό θεσµοθετείται η Ε.Ε.Π.: 

 Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 126 προβλέπει: «Η κοινότητα  συµβάλλει στην 
ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ 
κρατών-µελών - και αν αυτό απαιτείται -  υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη 
δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών-µελών για 
το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 
καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία».  

Η αναγνώριση της ανάγκης να αναληφθούν  πρωτοβουλίες στον τοµέα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής συνδέεται άµεσα µε την υστέρηση που παρατηρήθηκε στην 
ανταγωνιστικότητα των χωρών της Ε.Ε. και των οικονοµιών τους, σε σχέση µε τον 
υπόλοιπο αναπτυγµένο κόσµο. Παραµένει όµως χαρακτηριστική η υπογράµµιση 
πως κάθε πρωτοβουλία θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς τις πολιτικές των 
κρατών – µελών, καθώς και το γεγονός ότι τονίζεται πως η πολιτική αυτή θα 
σεβαστεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία καθώς και την αρµοδιότητα 
των κρατών – µελών για την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήµατος. 
Απέναντι βέβαια στη δήλωση αυτή έχει ασκηθεί κριτική, γιατί θεωρείται πως µόνο 
κατ` επίφαση δηλώνεται κάτι τέτοιο, ενώ στη συνέχεια οι πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής «αναγκάζουν» τα κράτη µέλη να ακολουθήσουν τις κατευθύνσεις της 
Ε.Ε., όντας ανίσχυρα να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό που δηµιουργούν οι 
συνθήκες που το θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης δηµιουργεί. Όµως αυτό σηµαίνει 

                                                 
16 Ανακοίνωση της Επιτροπής, 2001β, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000β, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1996 
17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1991α 
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πολιτική επιλογή και στρατηγική. Μια χώρα µπορεί να επιλέξει να µείνει έξω από 
τις πολιτικές πρωτοβουλίες δεν µπορεί όµως, και είναι παράλογο, να έχει την 
απαίτηση οι άλλες χώρες να µην έχουν το δικαίωµα να πάρουν τις αποφάσεις που 
κρίνουν σκόπιµες και αναγκαίες για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των καιρών.        
  Στη συνέχεια του προηγούµενου σκεπτικού, το άρθρο 127 προσθέτει: «Η 
Κοινότητα εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και 
συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών-µελών, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρµοδιότητα των κρατών-µελών για το περιεχόµενο και την οργάνωση της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης».  

Η προτεραιότητα αυτή δόθηκε, όπως αναµενόταν, γιατί το πρόβληµα της 
ανεργίας είχε αρχίσει να διογκώνεται και να ξεφεύγει του ελέγχου, οπότε κρίθηκε 
σκόπιµο να εστιάσει την πολιτική της η Ε.Ε. στην κατάρτιση και στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση. Η πολιτική αυτή βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε το 
σκεπτικό που είδαµε να προτείνεται από τον ΟΟΣΑ στην εισαγωγή της εργασίας 
µας.  

Η επόµενη φάση στην Ε.Ε.Π. ξεκινά στα 1996, οπότε προωθείται η πολιτική 
της χρήσης των νέων τεχνολογιών . Ενώ η διαδικασία της Μπολόνια18 και η 
προσπάθεια δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, έχει ως 
τελικό σκοπό τη συνοχή και τη συνάφεια στο επίπεδο των δοµών, του 
περιεχοµένου, της σύνδεσης  και της αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης 
εκπαίδευσης. Στόχος της η τόνωση της αγοράς εργασίας και η οικονοµική ανάπτυξη 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της. Το προτεινόµενο µοντέλο εκλαµβάνει το 
Πανεπιστήµιο ως όργανο ικανοποίησης των άµεσων αναγκών της αγοράς19. Το 
Πανεπιστήµιο ως επιχείρηση. Αυτό σηµαίνει την υποβάθµιση της σηµασίας της 
συστηµατικής και ελεύθερης ενότητας ανάµεσα στην έρευνα και στη διδασκαλία. 
∆υο βασικές έννοιες του πολιτισµού µας η δηµοκρατία και η εξέλιξη, θα 
αντιµετώπιζαν µέσα από τις ρυθµίσεις αυτές σοβαρό κίνδυνο20.   

Από το 1996 η Εκπαίδευση όλο και περισσότερο συνδέεται µε την 
απασχόληση. Η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου θα στοχεύσει 
κατά κύριο λόγο στην επίτευξη της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και τη µείωση 
της ανεργίας για το χώρο της Ε.Ε. Η πορεία αυτή θα βρει την αποτύπωσή της στα 
συµπεράσµατα του συµβουλίου της Λισαβόνας (στις 23-24/3/2000), όπου ο 
στρατηγικός στόχος είναι: «να γίνει  (η ΕΕ) η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη 
οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή». Στο κεφάλαιο «Εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µε 
επένδυση στον άνθρωπο και οικοδόµηση ενός ενεργού κράτους πρόνοιας» οι 
παράγραφοι 24-27 αφιερώνονται ειδικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην 
εκπαίδευση. Συγκεκριµένα αναφέρεται:  

«Παρ. 24. Οι άνθρωποι είναι το πολυτιµότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και 
πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Η επένδυση στον 
άνθρωπο και η ανάπτυξη ενεργού και δυναµικού κράτους πρόνοιας θα έχει ζωτική 
σηµασία τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονοµία της γνώσης, όσο και για να 
εξασφαλιστεί ότι η εµφάνιση της νέας αυτής οικονοµίας δεν θα επιτείνει τα 
υφιστάµενα κοινωνικά προβλήµατα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και 

                                                 
18 www.oriondef.gr/orion/deiktes.htm, δείκτες Ε.Ε. – Ο.Ο.Σ.Α. 
19 Αβελάρδου, Πανεπιστήµια «ελεύθερα» στις ανάγκες της αγοράς, Le Monde Diplomatique (ελλ. 
Εκδ.) τεύχος 332, 20 Ιουνίου 2004 
20 Σταµέλος Γ., Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. Μεταίχµιο, σελ. 84 
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της ένδειας. Εκπαίδευση και κατάρτιση για τη ζωή και την εργασία στην κοινωνία 
της γνώσης. 

Παρ. 25. Τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να 
προσαρµοστούν τόσο στις απαιτήσεις  της κοινωνίας της γνώσης, όσο και στην 
ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα απασχόλησης…. Η νέα αυτή 
προσέγγιση πρέπει να απαρτίζεται από τρία στοιχεία: την ανάπτυξη τοπικών 
κέντρων µάθησης, την προαγωγή βασικών δεξιοτήτων – ιδίως στις τεχνολογίες των 
πληροφοριών -  και τη µεγαλύτερη διαφάνεια των προσόντων. (Μια σειρά 
προγραµµάτων, ΠΛΗΝΕΤ, Κοινωνία της Πληροφορίας, θα κινηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση στη χώρα µας στο επίπεδο της δευτ/θµιας εκπαίδευσης). 

Παρ. 27. Το Ε.Σ. καλεί το Συµβούλιο Παιδείας να επιδοθεί σε γενικότερο 
προβληµατισµό σχετικά µε τους συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων , επικεντρωµένο  σε κοινά µελήµατα και 
προτεραιότητες, αλλά σεβόµενο παράλληλα την εθνική ποικιλοµορφία, µε στόχο να 
συµβάλει στις διαδικασίες του Λουξεµβούργου και του Καρντίφ και να υποβάλει 
εκτενέστερη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την άνοιξη του 200121». Και εδώ η 
αναφορά σε κοινούς στόχους παραπέµπει τόσο στην ένταξη των προγραµµάτων της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στη χώρα µας, όσο και στους στόχους των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων (όπως θα δούµε στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας). 
Στην παράγραφο 37 (σ.10) αναφέρεται ότι η υλοποίηση των προηγούµενων θα 
βασιστεί σε µια νέα προσέγγιση, την «ανοικτή µέθοδο συντονισµού», η οποία θα 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την Ένωση, συνδυασµένων µε 
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και 
µακροπρόθεσµη  επίτευξη των στόχων που θέτουν. 

- Καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σηµείων 
αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις 
ανάγκες διάφορων κρατών-µελών και τοµέων ως µέσο σύγκρισης των 
βέλτιστων πρακτικών. 

- Μεταφορά αυτών των κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και 
περιφερειακές πολιτικές µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση 
µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες. 

- Περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµότιµους, 
υπό µορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών». 

 
Με τη µέθοδο αυτή του «ανοικτού συντονισµού» δροµολογήθηκε ένα µεγάλο 

µέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα µας. Το νοµικό πλαίσιο και η 
υιοθέτηση δεικτών \ στάνταρς, η περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση 
καταγράφονται πλήρως στις νοµοθετικές ρυθµίσεις που είδαν το φως στη χώρα µα 
από το 1995 ως και το 2002.(βλ. ν. 2525/97, ν.2986/2002).  

Στις 12/2/2001 µε πρόταση της Επιτροπής και  εισηγήσεις των κρατών-µελών το 
Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση: « οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» Έκθεση του Συµβουλίου της Παιδείας, 
5980/01. Η έκθεση αυτή θεωρείται το πρώτο έγγραφο που περιγράφει µια συνολική 
και συνεκτική προσέγγιση των εθνικών πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης στο πλαίσιο της ΕΕ, µε άξονες τρεις στόχους: 

                                                 
21 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, 2000 , σελ. 7-8 
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- βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ 

- διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής 

- άνοιγµα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσµο22. 
 
Στη συνέχεια αυτής της πορείας και των αποφάσεων για την Ε.Ε.Π. στη Βαρκελώνη 
το 2001 αποφασίζεται: 

- η υλοποίηση του δεκαετούς προγράµµατος όσον αφορά τους στόχους για τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα, που θα καταδεικνύει τη συµβολή της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης στην οικονοµική µεγέθυνση, χρησιµοποιώντας, µεταξύ 
άλλων, κριτήρια αναφοράς µε στόχο να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές 
και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ουσιαστική επένδυση σε 
ανθρώπινους πόρους, … 

Μέσα από την πορεία αυτή τα τελευταία χρόνια συναντάµε όλο και συχνότερα 
στα κείµενα της εκπαιδευτικής πολιτικής τις έννοιες «ποιότητα», «αποδοτικότητα», 
«ποιοτικός έλεγχος», «διασφάλιση ποιότητας», «κριτήρια και δείκτες 
αξιολόγησης». Η προέλευσή τους από τον οικονοµικό χώρο επηρεάζει τη 
στρατηγική που ακολουθείται στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων και 
πολιτικών και θα επισύρει την κριτική όσων προσεγγίζουν την εκπαίδευση µέσα 
από µια διαφορετική, περισσότερο «ακαδηµαϊκή» ή και µαρξιστική σκοπιά.  
  Στο µεταξύ, το κύριο σώµα των µελετών, αλλά και των πολιτικών 
αναλύσεων - προσεγγίσεων, στην Ελλάδα, για τις σύγχρονες διεργασίες στην 
ευρωπαϊκή εκπαίδευση, στηρίζεται στην άµεση ή έµµεση παραδοχή µιας γραµµικής 
εξελικτικής πορείας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, κατανοώντας την ως διαδικασία 
σταδιακού περάσµατος από την οικονοµική προς την ευρύτερη κοινωνική και 
πολιτική σύγκλιση. 

Μέσα από την προσέγγιση αυτή διακρίνουµε τρεις τρόπους ανάλυσης : 
Α) µε κανονιστικό λόγο για το ρόλο του έλληνα εκπαιδευτικού «ο Έλληνας 
εκπαιδευτικός καλείται να γίνει και Ευρωπαίος, να είναι ικανός, να δίνει ευρωπαϊκή 
διάσταση στην εκπαίδευση, να διαµεσολαβεί για συνεργασίες σχολείων και 
µαθητών. Η µόρφωσή τους πρέπει να προσανατολίζεται προς την 
ευρωπαϊκόποίηση»23.  

Πρόκειται για το κανονιστικού τύπου σκεπτικό: τη θέση του έθνους την 
καταλαµβάνει η ιδέα της Ευρώπης. Μοναδικό πρόβληµα η προσαρµογή. 
Β) καλλιεργεί µια νοµικίστικη αντίληψη επικεντρώνοντας την προσοχή του στην 
καταγραφή και την παράθεση των επίσηµων κειµένων και των κοινοτικών 
ρυθµίσεων παρακάµπτοντας την αναγκαιότητα για µελέτη της σχέσης σχετικά µε τη 
γενική πολιτική – εκπαιδευτική που συνδέεται µε ζητήµατα ιδεολογίας και 
παιδαγωγικής. 
Γ) περιλαµβάνει το στοιχείο της κριτικής. Αξιολογεί τις αλλαγές στην εκπαίδευση 
µε κριτήριο τη συµβολή τους στη διαµόρφωση και ενίσχυση της «κοινωνίας των 
πολιτών» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και αυτή όµως βλέπει την 
πορεία της Ευρώπης µε τρόπο γραµµικό. 

 Στοιχεία των προσεγγίσεων αυτών θα συµπεριλάβουµε αναλυτικά στις 
επιµέρους ενότητες για τις πολιτικές εφαρµογές στη χώρα µας. Γεγονός βέβαια 
είναι πως στη χώρα µας η εφαρµογή των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και των 
                                                 
22 Σταµέλος Γ., Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. Μεταίχµιο , σελ. 97 
23 Βάµβουκας Μ., Τα προγράµµατα σπουδών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων στην προοπτική της 
Ενωµένης Ευρώπης, εκδ. Γρηγόρης, σελ. 291 
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πολιτικών δεν θα µπορούσαν να επαληθευτούν, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστοι και 
παραδεκτοί µηχανισµοί ελέγχου ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και των συνιστωσών  του. 
 
 
2. Το ιδεολογικό υπόβαθρο της αξιολόγησης, όπως διαµορφώθηκε κάτω από 
τις πολιτικές προσεγγίσεις της δεκαετίας του `90 
 

Οι σηµαντικές αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στα πεδία της 
πολιτικής, της παιδαγωγικής και της ιδεολογίας έχουν τη βάση τους στη συνολική 
κίνηση της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, τροφοδοτούνται από τη δυναµική της 
παγκοσµιοποίησης και ενισχύουν µε τη σειρά τους την προώθηση  του 
«επιχειρηµατικού σχολείου24».  

H τάση αυτή δροµολογήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες µε µια οξύτατη 
κριτική προς τα εκπαιδευτικά συστήµατα που έχουν υποτίθεται αποτύχει. «∆εν 
προετοιµάζουν τα παιδιά µας για τις ακαµψίες του διεθνούς ανταγωνισµού…κι 
επιπλέον το εκπαιδευτικό σύστηµα κυριαρχείται από τα συµφέροντα των 
εκπαιδευτικών (παραγωγών) και όχι των καταναλωτών (γονέων και επιχειρηµατικής 
κοινότητας »25. 

Με αυτό το σκεπτικό στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής σε κάθε 
Εκπαιδευτικό Σύστηµα εντάσσεται η λογική του ελέγχου της αποδοτικότητας. 
Εντάσσεται στη λογική της δυνατότητας αποτίµησης, παρακολούθησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θεωρείται αυτόµατα ως το εργαλείο που το Κράτος 
πρέπει να έχει στη διάθεσή του, για να µπορεί να επεµβαίνει διορθωτικά και να  
ασκεί, µε τα µέσα και τις στρατηγικές που θα επιλέξει να επιστρατεύσει, τον 
απαιτούµενο έλεγχο σε όλα τα επίπεδα της δοµής του εκάστοτε εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Αν και από πολλές πλευρές αντιµετωπίζεται, προβάλλεται ως ένα 
εργαλείο, και ως εκ τούτου χωρίς πολιτική απόχρωση και µάλιστα επενδυµένο µε 
τον µανδύα της επιστηµολογικής εξαντικειµενικοποίησης, δεν παύει να αποτελεί 
ένα µέσο επιβολής πειθαρχίας και ελέγχου. 

 Ειδικά όµως στον εκπαιδευτικό χώρο που διεκδικεί ένα διαφορετικό και 
ανεξάρτητο ρόλο στην κρατική δοµή, για να µπορεί να κατοχυρώνει την ελευθερία 
της έκφρασης, της σκέψης και τη δύναµη της αµφισβήτησης ακόµη, η λογική της 
υιοθέτησης µεθόδων επιχειρηµατικού παραγωγικού µοντέλου, γνωρίζει ισχυρές 
αµφισβητήσεις. Από την άλλη πλευρά προς τους µηχανισµούς αποτίµησης ασκείται 
έντονη κριτική. Θεωρούνται ως ένα όργανο που το χρησιµοποιεί η εκάστοτε 
κυρίαρχη ιδεολογία για να επιβάλει τα δικά της χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση 
και µέσω αυτής να διαµορφώσει, ακόµη και µε τις πιο «ουδέτερες» τεχνικές και 
µέσα, τις αντιλήψεις των ανθρώπων που εργάζονται στην εκπαίδευση, κυρίως όµως 
να ιεραρχήσει και να δοµήσει τις σχέσεις τους σε επιχειρηµατικά πρότυπα. Επίσης, 
και αυτό ίσως να είναι και το ζητούµενο, επιδιώκει να συντονίσει τις 
προσλαµβάνουσες της κοινωνικής ένταξης και τις παραµέτρους ιδεολογικής 
επεξεργασίας των νέων µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλίσει την ακώλυτη 
ένταξη στη λογική του συστήµατος που θα κληθούν να υπηρετήσουν, χωρίς 
ενστάσεις, διαφωνίες και αντιρρήσεις. 

                                                 
24 McLaren P. – Farahmandpour, “Teaching against globalization and the new imperialism toward a 
revolutionary pedagogy”, Journal of Teacher Education, vol. 52, no 2, 2001, pp.136-150  
25 Apple M., Αν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η απάντηση, ποια είναι η ερώτηση;», περ. 
Εκπαιδευτική Κοινότητα, 2001, τευχ, 60,  
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Από τη σκοπιά αυτή κάθε σύστηµα αξιολόγησης, ως εκφραστής της 
εξουσίας, τείνει να αυτοµατοποιήσει και να αποπροσωποποιήσει το εκπαιδευτικό 
σύστηµα µέσω της αξιολόγησης. Αυτή είναι ίσως και η σηµαντικότερη υπηρεσία 
που µπορεί να προσφέρει, ενισχύοντας µέσα από λανθάνουσες διαδροµές το ρόλο 
της εξουσίας26.  Σύµφωνα µε τον Φουκώ: «Η αυτοµατοποίηση µεταφράζεται σε 
εντατικοποίηση και διακλάδωση των εκφάνσεων της εξουσίας µέσα σε ένα πεδίο – 
σύστηµα και στόχευση της άσκησης στην αποδοτικότητα αυτών των εκφάνσεων. Το 
άτοµο που καθυποβάλλεται σε ένα πεδίο ορατότητας, και που το ξέρει, επωµίζεται 
το ίδιο τους καταναγκασµούς της εξουσίας. Τους προσαρµόζει αυτόµατα στον 
εαυτό του, δέχεται µέσα του τη σχέση εξουσίας όπου παίζει ταυτόχρονα και τους 
δυο ρόλους. Γίνεται η βάση της ίδιας τους της καθυπόταξης27». 

Η αποπροσωποποίηση της εξουσίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο 
νοµιµοποιητικό ρόλο των συγκεκριµένων εκφάνσεων του ∆ικαίου και της 
Νοµοθεσίας. Ο βαθµός αυτοµατοποίησης - αποπροσωποποίησης της εξουσίας είναι 
συνάρτηση του τρόπου καταµερισµού της. Αν είναι «πραγµατότροπος ή 
προσωπότροπος». Οι σχέσεις εξουσίας που διέπονται από προσωποκεντρισµό έχουν 
στο επίκεντρό τους οµάδες προσώπων, ενώ οι κεντρικές σηµασίες συγκρότησης 
τους είναι κυρίως προσωπικές (υποκειµενικές, αυθαίρετες, προκαταλήψεις). 
Αντίθετα οι σχέσεις εξουσίας που διέπονται από πραγµατοκεντρισµό εξαρτώνται 
τόσο από πολύπλοκες και κατά κανόνα απρόσωπες αναγκαιότητες, όσο και από 
εξειδικευµένους κανόνες µε καθολική ισχύ, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία τους28. 
«Οι σχέσεις εξουσίας δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται  σε θέση υπερδοµής, έχουν 
ένα ρόλο άµεσα παραγωγικό, οπουδήποτε εµφανίζονται. ∆εν είναι διαφορετικές και 
εξωτερικές από τους άλλους τύπους σχέσεων (οικονοµικές), αλλά ενυπάρχουν σε 
αυτές29». Στην περίπτωση της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης λοιπόν και όπως θα 
δούµε από το θεσµικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
επιστρατεύει και τις δυο δυνατότητες. Με τις ετήσιες εκθέσεις που συντάσσονται 
από τον αξιολογούµενο εκπαιδευτικό, το ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας, το 
Σχολικό Σύµβουλο, κ.τ.λ. έχουµε µια µορφή προσωποκεντρικού ελέγχου. Με τις 
εκθέσεις και τις αναφορές των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και την εισαγωγή 
κριτηρίων/στάνταρς έχουµε µια πραγµατοκεντρική µορφή καταγραφής. Ο 
συνδυασµός τους µπορεί να επιφέρει το προοαναφερθέν αποτέλεσµα. Άρα, «µια 
αποτελεσµατική και λειτουργική µορφή εξουσίας δε φαίνεται να είναι αυτή της 
οποίας η κατοχή επιδεικνύεται από το φορέα της, αλλά εκείνη η οποία ασκείται 
απρόσωπα, αθόρυβα και σχεδόν αυτόµατα30». 

Αντίστοιχα, η πειθαρχία µπορεί να οριστεί ως ένας τύπος εξουσίας, ένας 
τρόπος άσκησής της που διαθέτει ένα σύνολο οργάνων, τεχνικών, µεθόδων, 
επιταγών εφαρµογής, στόχων, είναι µια φυσική ή µια ανατοµία της εξουσίας, µια 
τεχνολογία αλλά και µια ενωτική τεχνική µέθοδος που µε ελάχιστη δαπάνη, 
περιορίζει τη δύναµη του ατόµου ως πολιτική δύναµη και τη µεγιστοποιεί ως  
ωφέλιµη δύναµη31.  

Ιδιαίτερη σηµασία στην προαναφερθείσα διαδικασία µετασχηµατιστικής 
µεγιστοποίησης φαίνεται να έχει ιστορικά η σχέση που εκ των πραγµάτων 

                                                 
26 Παπαδάκης Ν., Εκπαιδευτική πολιτική, εκδ. Σαββάλας, σελ 32 
27 Foucault, Επιτήρηση και Τιµωρία, εκδ. Ράππας, σελ.268 
 
28 Παπαδάκης Ν., Εκπαιδευτική πολιτική, εκδ. Σαββάλας, σελ. 33 
29 Φουκό Μ., Ιστορία της σεξουαλικότητας, εκδ. Ράππας, τοµ. 1, σελ. 94 
30 Παπαδάκης Ν., Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. Σαββάλας, σελ. 33 
31 Φουκό Μ., Επιστήµη και Τιµωρία, εκδ. Ράππας, σ.283 και 290 



 20

αναπτύσσεται µεταξύ της πολλαπλότητας (µεταβλητές διδασκοµένων και φοιτητών) 
και πειθαρχίας. 
 Η επιδίωξη της ευδόκιµης συνάντησης του ενός µε το πολλαπλό και ο 
µετασχηµατισµός της πολλαπλά  ποικίλης ετερότητας σε οµοιογενή πολλαπλότητα 
αποτελεί την καταστατική πράξη της πειθαρχίας και της αποδίδει την αληθινή της 
ουσία, που δεν είναι παρά η τέχνη της κατάταξης και η τεχνική για την αλλαγή των 
κατατάξεων32. Πρόκειται ακριβώς για την επιδίωξη οµοιοµορφοποίησης των 
προγραµµάτων διδασκαλίας και εξοβελισµού κάθε καινοτόµου πρωτοβουλίας, 
άσχετα µε τις επίσηµες διακηρύξεις - όπως τις είδαµε παραπάνω από την Ε.Ε.- 
µέσω των συστηµάτων κατάταξης. 

 Από τα παραπάνω συνειδητοποιούµε πως η πιο αποτελεσµατική µορφή 
πειθαρχίας είναι εκείνη που συντίθεται από όργανα εξουσίας που ελέγχουν την 
πολλαπλότητα, όπως η ιεραρχική επιτήρηση, η συνεχής καταγραφή, η κρίση και η 
ταξινόµηση. Το πεδίο της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα προνοµιακό για  τη 
συµβολική αλλά και εµπράγµατη «χρήση» τέτοιων οργάνων33. Η εκπαιδευτική 
πολιτική που εστιάζει στην εκπαίδευση και που αποτελεί πεδίο συγκρότησης της 
ταυτότητας των βασικών ενοίκων της δεν πρέπει να µας διαφεύγει πως η διαδικασία  
συγκρότησης ταυτότητας είναι σε µεγάλο βαθµό εξουσιαστική. Η πειθαρχία και οι 
νόρµες της συνθέτουν ένα ιδεότυπο του καλού φοιτητή και δασκάλου. Πρόκειται 
για µια µορφή αυτογνωσίας, η οποία δοµείται από τις τρέχουσες νοηµατοδοτήσεις-
λόγους περί της µαθητικής και καθηγητικής ιδιότητας. Όσο κι αν ηχεί παράξενα, 
ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα δεν παύει να είναι ο λόγος που αρθρώνει και η ρητορική 
του, τα πιστεύω και οι αξίες του, οι πρακτικές του, οι φυσικές διευθετήσεις και 
αναπαραστάσεις του, οι ένοικοί του, οι σχέσεις του µε τις άλλες όψεις του εαυτού 
του, µε τα άλλα ιδρύµατα, µε την κοινωνία, αλλά και µε το κράτος. Είναι ένας 
οργανισµός που δοµείται και αναδοµείται και ως τέτοιος «παράγεται» ως προς τα 
µείζονα συστατικά του.  
 Στο σηµείο αυτό και κλείνοντας την αναφορά µας στην εξουσία, την 
πειθαρχία και τη µεταξύ τους σχέση, οφείλουµε να αναφερθούµε σύντοµα και στο 
ζήτηµα της πειθαρχικής σηµειοτεχνικής της εξουσίας. Πρόκειται για µια δέσµη 
τεχνολογιών-τεχνικών που αντικειµενικοποιούν και κωδικοποιούν 
συµπεριφορές(ειδικά έκνοµες), εισάγουν κανόνες και όρους δικονοµίας, 
προσδιορίζουν, ταξινοµούν κα ιεραρχούν είδη πιθανών παραβάσεων και τα 
αντιστοιχίζουν µε συγκεκριµένες ποινές. Έτσι αναδεικνύουν ένα κώδικα 
πειθαρχίας, που συγχρόνως λειτουργεί ως κώδικας συµπεριφοράς και ηθικής και 
επιτρέπουν την εφαρµογή πάγιων νόµων σε διαφορετικά άτοµα. Όπου 
θεσµοθετείται κάποια µορφή οργανωµένης πειθαρχικής-ποινικής σηµειωτικής 
αναδύεται µια οικονοµία της σχεσιακής και πολλαπλής δύναµης (economy of 
power), η οποία  συνεργώντας είτε µε την παραδοσιακή οικονοµία της 
κατασταλτικής εξουσίας, είτε µε την µετανεωτερική συλλογικότητα των 
διαδικασιών απόδοσης λόγου: « η οποία ωθεί τα άτοµα να µετατρέψουν εαυτούς σε 
µέσα για την εκπλήρωση των σκοπών της ολότητας34». 

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή που θα εξετάσουµε σε σχέση µε τις οµάδες 
συµφερόντων και τις συλλογικότητες που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αποτελεί το γεγονός της αναζήτησης του ρόλου των διαφόρων 
κοινωνικών οµάδων, κοινωνικών κατηγοριών και των οµάδων συµφερόντων.  
                                                 
32 ό. π., σελ. 194 
33 Παπαδάκης Ν., Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκδόσεις Σαββάλας, σελ. 34 
34 Prunty, J. Signposts for a Critical Educational Policy Analysis, in Australian Journal of Education, 
vol.29, no2, 1985, p.136 
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Πρόκειται για οµάδες συνεργασίας, που αν και θα πρέπει να είναι σχετικά ανοικτές 
σε όσους έχουν παρόµοια ενδιαφέροντα, κινούνται άλλοτε σχετικά υποκείµενες στη 
διείσδυση της περιβάλλουσας κοινωνίας και άλλοτε ανθιστάµενες, σχετικά διαρκείς 
και πολυλειτουργικές35». 

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη µελέτη της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και του µηχανισµού αξιολόγησης. Κυρίαρχο ρόλο 
κατέχουν επίσης οι έννοιες της πολιτικής κουλτούρας και της ιδεολογίας. 
Αναφερόµαστε στο πλέγµα των αντιλήψεων, θέσεων, ιδεών αλλά και το αξιακό 
συµβολικό σύµπαν το οποίο έχει βαρύνουσα σηµασία στην προσέγγιση των 
πολιτικών αναλύσεων κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος, και βεβαίως των 
στρατηγικών και των µέσων που επιστρατεύονται για την αποτίµηση του 
εκπαιδευτικού έργου σε όποιο επίπεδο της εκπαίδευσης και αν αναφερόµαστε.  

 
3. Συστήµατα αξιολόγησης στην Ευρώπη 

 
Μέσα από αυτό το πολιτικό σκεπτικό και την ιδεολογική προσέγγιση 

εµφανίζεται στη δεκαετία του `90 σε πολλές χώρες της Ευρώπης η τάση εφαρµογής 
της αξιολόγησης. Στην ενότητα αυτή κρίνουµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε 
συνοπτικά το θεσπισµένο αυτό πλαίσιο  για να µπορούν να υπάρξουν συγκρίσεις µε 
ό,τι σχεδιάστηκε στη χώρα µας. Οι επιρροές στα µοντέλα αυτά από τις πολιτικές 
κατευθύνσεις της Ε. Ε. και του ΟΟΣΑ, αλλά και οι επιρροές στη συνέχεια των 
εφαρµοσµένων µοντέλων στη χώρα µας είναι εµφανείς. 

 
Ορισµός αξιολόγησης 
 
«Αξιολόγηση είναι µια διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει, όσο πιο 
συστηµατικά και αντικειµενικά γίνεται την καταλληλότητα, την 
αποτελεσµατικότητα και το αποτέλεσµα µιας δραστηριότητας σε σχέση µε τους 
στόχους της. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και µια διαδικασία οργάνωσης, σχετικά 
µε την πρόσκτηση γνώσεων και τη δράση, που οφείλει να οδηγήσει στο να 
βελτιωθούν, από τη µια µεριά οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα και από την 
άλλη ο µελλοντικός προγραµµατισµός και η λήψη αποφάσεων»36. Πρόκειται για µια 
από τις διαδικασίες εκτίµησης ενός οργανισµού και ως τέτοιος εκλαµβάνεται και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Σε κάθε σύστηµα αξιολόγησης εκείνο που είναι απαραίτητο 
να προσδιοριστεί είναι το υποκείµενο, το αντικείµενο και ο στόχος της. 

Στο πλαίσιο αυτό η µελέτη της σχέσης αποτελεσµατικότητα/αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τη 
δεκαετία του 70 και τις µελέτες του Coleman και Jensen που έδωσαν ώθηση στην 
ανάπτυξη του κινήµατος των Αποτελεσµατικών Σχολείων (Movement of Effective 
Schools) στις αρχές της δεκαετίας του `80 οδήγησε στην παρουσίαση καταλόγων µε 
τις βασικές παραµέτρους του Αποτελεσµατικού Σχολείου. Πρόκειται για ένα 
αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο αρχών όπως: 

- ισχυρή διοίκηση 
- σχολικό κλίµα προόδου 
- υψηλές προσδοκίες 
- σαφές πλαίσιο αξιολόγησης 

                                                 
35 Τσαούσης , Η κοινωνία του ανθρώπου, εκδ. Gutenberg,  Αθήνα 1997, σς. 273-280 
 
36 UNESCO, Termes  relatifs à l évaluation : Glossaire de l UNESCO, BEP-79/WS/8, Παρίσι, 1979 
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- έµφαση στις βασικές δεξιότητες37 
Ακολούθησε το παιχνίδι των µεταβλητών από τον Austin (1981) ως τον 

Weber (1971). Ένα σύστηµα που έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις γιατί αντιµετωπίζει 
το σχολείο µε ένα τρόπο στατικό, ενώ δε διασφαλίζει την αλληλοσύνδεση των 
µεταβλητών  για τις γνωστικές περιοχές που λαµβάνει υπόψη του. 

Συνολικά η έννοια της ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης δεν είναι µια 
µονοσήµαντη και εύκολα προσδιοριζόµενη έννοια. Έχει πίσω της σηµαντικό 
ιδεολογικό υπόβαθρο που έχει να κάνει µε το σκοπό, τους στόχους, το ρόλο της 
εκπαίδευσης στην κοινωνία γενικότερα. Για να µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε την 
έννοια αυτή, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τόσο την ποιότητα των εισροών, όσο 
και των διαδικασιών, αλλά και των εκροών/αποτελεσµάτων. Ενώ δε λείπουν και οι 
προσεγγίσεις που επισηµαίνουν πως η αντίληψη της ποιότητας συνδέεται µε την 
ικανότητα αλλαγής και αυτοµετασχηµατισµού του σχολείου αντί του ελέγχου και 
της συµµόρφωσης38. 

Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών κατευθύνσεων κινείται η πρόταξη τα 
τελευταία χρόνια της αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Βρίσκεται πρώτο στην ατζέντα 
των πολιτικών. Σοβαρός προβληµατισµός έχει ανακύψει και εδώ αν πράγµατι έχει 
ρόλο ένα τόσο έντονο ενδιαφέρον και η χρηµατοδότηση ανάλογων προγραµµάτων. 
Παραµένει ζητούµενο αν οι «εργολάβοι της εξουσίας» όπως ονοµάζει ο Bourdieu 
τους επιστήµονες που ασχολούνται µε θέµατα, µόνο και µόνο επειδή 
χρηµατοδοτούνται αντίστοιχα προγράµµατα, κινούνται σε προβλήµατα που 
απασχολούν την εκπαίδευση. Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης συνήθως 
επικρέµεται από τους δηµοσιογραφικούς κύκλους, αλλά και την κοινή γνώµη ως 
δαµόκλειος σπάθη που θα τιµωρήσει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ευθύνη 
για το «βοµβαρδισµένο εκπαιδευτικό τοπίο». Από την άλλη η επιστήµη παρουσιάζει 
στην Κοινή γνώµη συνεχώς έρευνες και µελέτες ειδικών και διεθνών οργανισµών 
για το πόσο µπορεί η εκπαίδευση να βελτιωθεί µε την αξιολόγηση.  

Κυριαρχούν στην αντίληψη αυτή τα σταθµισµένα τεστ που καταγράφουν 
την εξέλιξη στην επίδοση των µαθητών. Πρόκειται για µια ευθύγραµµη προσέγγιση 
που αναζητά την «προστιθέµενη αξία» (value added) και το σχολείο αξιολογείται 
από αυτή τη διαφορά. Πρόκειται για την «γεωργική-βοτανική προσέγγιση» που 
στηρίζεται στην υπόθεση πως όλοι οι µαθητές διδάσκονται ακριβώς τα ίδια στο 
σχολείο, βιώνουν και αντιλαµβάνονται τη διδασκαλία µε τον ίδιο τρόπο και στη 
συνέχεια εξετάζονται µε κάποιο τεστ τα αποτελέσµατα της σχολικής διαδικασίας39.  

Η προσπάθεια να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο µε κριτήριο τη 
διαφορετική επίδοση του µαθητή σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγµές έχει 
περάσει τα τελευταία χρόνια στη χρήση πολυεπίπεδων στατιστικών µοντέλων, όπως 
είναι η «συνάρτηση της σχολικής επίδοσης» (educational production function), η 
οποία προσπαθεί να µετρήσει τις επιδόσεις µαθητών από διαφορετικές περιοχές και 
να προχωρήσει στις απαραίτητες συγκρίσεις, αδιαφορώντας για τις κοινωνικό-
πολιτικό-πολιτιστικές διαφορές των µαθητών. Μια ακόµη µέθοδος είναι εκείνη των 
«ελάχιστων τετραγώνων», η οποία µελετά την επίδοση του µαθητή σε δυο 
διαφορετικές χρονικές στιγµές και η διαφορά θεωρείται ως αποτέλεσµα της 
διδασκαλίας, αγνοώντας τα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά του µαθητή.  

Οι τεχνικές που υιοθετούνται µέσα από τα µοντέλα εφαρµογής 
περιλαµβάνουν τη διασφάλιση ποιότητας (quality assurance), τη λογοδότηση 

                                                 
37 ∆ούκας Χρ., Ποιότητα και Aξιολόγηση στην Εκπαίδευση στο www.pi.gr 
38 Hopkins D, et al., School Improvement in an Era of Change, London, Cassel, (1994) 
39 Hopkins 1994:22, Parlett and Hamilton 1972 : 57 
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(accountability), τα σταθµισµένα κριτήρια (standars) και την ποιοτική διαχείριση 
(quality management).  

Στο µοντέλο της «διασφάλισης ποιότητας», δίνεται έµφαση στις διαδικασίες 
εντός του σχολείου και τη σχέση τους µε τα αποτελέσµατα, σε σχέση µε 
παραδοσιακές µεθόδους που είχαν γραφειοκρατικό χαρακτήρα  και ήλεγχαν το 
αποτέλεσµα σε σχέση µε τα κεντρικά πρότυπα. Άρα στις προσεγγίσεις αυτές αποκτά 
ιδιαίτερη βαρύτητα η ενδυνάµωση του σχολείου και η εµπέδωση µιας κουλτούρας 
ποιότητας από την ίδια τη σχολική κοινότητα. Η απόδοση λόγου των σχολείων 
απέναντι στους αποδέκτες του εκπαιδευτικού προϊόντος  αποκτά κεντρική σηµασία. 
Από την άλλη, η διασφάλιση ποιότητας και η απόδοση λόγου στηρίζεται στην 
υιοθέτηση δεικτών απόδοσης και στάνταρς επιδόσεων. Στα πλαίσια αυτά και το 
Ευρωπαϊκό Πιλοτικό Πρόγραµµα (Ε.Ε. 1997) περιλαµβάνει τέσσερις θεµατικές 
περιοχές που χωρίζονται σε δώδεκα τοµείς. Από αυτούς διαµορφώνονται 32 δείκτες 
ποιότητας. Τα στοιχεία κλειδιά του συστήµατος της ποιοτικής διασφάλισης είναι η 
επικέντρωση στη διαρκή βελτίωση του σχολείου, η δηµιουργία από κάθε σχολείο 
σχεδίων στόχων, η καθιέρωση συστηµάτων στάνταρς και δεικτών απόδοσης, η 
εφαρµογή µηχανισµού εκθέσεων και αναφορών, η επιµόρφωση των 
σχολείων/εκπαιδευτικών σχετικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος40 . Η σύνδεση 
της ποιότητας µε την αξιολόγηση αποτελεί µια κεντρική τάση στο διεθνή χώρο. Τη 
συζήτηση άνοιξε ο ΟΟΣΑ από το 1989 µε τις εκθέσεις του. Στη δεκαετία του 90 η 
Ε.Ε. εισήγαγε την πολιτική αυτή ως αυτόνοµη εκπαιδευτική δράση πρώτα στην 
Τριτοβάθµια (1994) και στη συνέχεια στη σχολική εκπαίδευση (1996).   

 Τα µοντέλα αυτής της αξιολόγησης έχουν εφαρµοστεί στα νεοφιλελεύθερου 
τύπου µεταρρυθµιστικά προγράµµατα των ΗΠΑ, της Αγγλίας, της Ουαλίας, της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Οι εθνικές εξετάσεις εξυπηρετούν και τους 
εθνικούς στόχους αυτών των µοντέλων και µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα 
σταθµισµένων στοιχείων για τους ερευνητές. Ακόµη και στις περιπτώσεις που ο 
ερευνητής δουλεύει µε τις πιο «ουδέτερες» εξισώσεις η παράµετρος «ποιο σχολείο 
έχει στο µυαλό του ο ερευνητής» επηρεάζει τα συµπεράσµατα και τα 
ερωτηµατολόγιά του. Τα βασικά στοιχεία του µοντέλου ποιοτικής διασφάλισης 
είναι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας και η σύνδεσή της µε την ανάπτυξη 
σχεδίων βελτίωσης των σχολείων. Πρόκειται για µια µορφή αξιολόγησης που  
συναντά πολλές δυσκολίες στο να παρουσιάσει επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία για 
τη λειτουργία του σχολείου.  

Για το λόγο αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις (και όπως θα δούµε και στη 
χώρα µας) έχουµε ένα συνδυασµό εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.  
Στο µεταξύ έχει καλλιεργηθεί µια εσκεµµένη παρεξήγηση σε σχέση µε το αν 
εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και ποιο µοντέλο αξιολόγησης. Για το 
σκοπό αυτό παραθέτουµε µια συνοπτική παρουσίαση των όσων ισχύουν. 
 Στην Ιρλανδία, η αξιολόγηση του σχολείου γίνεται µε συνδυασµό τριών στοιχείων: 
- εκθέσεις επιθεωρητών 
- επίδοση µαθητών σε εθνικές εξετάσεις 
- εκθέσεις αυτοαξιολόγησης που υποβάλλονται από τα σχολεία. Τα κριτήρια 
αυτοαξιολόγησης  αφήνονται στην κρίση κάθε σχολείου. 
 Στα εκπαιδευτικά συστήµατα της Αγγλίας και της Ουαλίας η αξιολόγηση του Ε.Σ. 
γίνεται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
Σε τοπικό την ευθύνη της αξιολόγησης των σχολείων έχουν οι Τοπικές 
Εκπαιδευτικές Αρχές (Local Education Authorities) Οι υποχρεώσεις των LEA είναι: 

                                                 
40 ∆ούκας Χρ., Ποιότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη, σελ. 20 – 22 
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-  η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, η 
συστηµατική υποστήριξη της ποιότητας της βελτίωσης της εκπαίδευσης, η παροχή 
βοήθειας στα σχολεία να αναλύσουν την επίδοση των µαθητών τους και να 
βελτιωθούν41. 
- οι επιθεωρητές  της LEA δίνουν προτεραιότητα στα χαµηλής επίδοσης σχολεία. 
∆ίνουν βαρύτητα στο Αναλυτικό πρόγραµµα και στη ∆ιδακτική. 
Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ο OFSTED (Οργανισµός για την επιτήρηση των 
Στάνταρς στην Εκπαίδευση). Οι αρµοδιότητές του είναι: 

- εκπαίδευση επιθεωρητών 
- Συλλογή στοιχείων από τις επιθεωρήσεις  
- Παροχή οδηγιών στους επιθεωρητές  
- Επίβλεψη του τρόπου µε τον οποίο γίνονται οι επιθεωρήσεις 

Οι επιθεωρητές ειδοποιούν δυο µήνες πριν το σχολείο ότι πρόκειται να το 
επισκεφτούν για την αξιολόγηση. Οι επιθεωρητές εστιάζουν την προσοχή τους: 

- ευρήµατα της προηγούµενης αξιολόγησης 
- σε στοιχεία που δείχνουν ότι τα αποτελέσµατα του σχολείου έχουν βελτιωθεί 
- την επίδοση των µαθητών του σχολείου στις εξετάσεις των key stages. 

Πρόκειται για τις εξετάσεις που διενεργούνται σχεδόν κάθε τρια χρόνια στις 
ηλικίες των 7,11,14 και 16 

- Την επίδοση των µαθητών στις εξετάσεις του GCSE  στη γλώσσα, τα 
µαθηµατικά και στις θετικές επιστήµες 

- Συναντιούνται  µε τους γονείς και καταγράφουν τις απόψεις τους για το 
σχολείο 

-  Την οµάδα αξιολόγησης του σχολείου αποτελούν από 2-5 επιθεωρητές. 
Αποτελέσµατα της αξιολόγησης: 
- παράγεται µια έκθεση αξιολόγησης και περίληψή της έξι εβδοµάδες µετά 

την αξιολόγηση, η οποία αποστέλλεται στη διοικούσα επιτροπή του 
σχολείου, τη LEA, τον  OFSTED,  σε τυχόν χρηµατοδότες του σχολείου. 

- Μέσα σε 40 ηµέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης, η διοικούσα επιτροπή 
του σχολείου υποβάλλει πλάνο δράσης. 

- Η LEA δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχολεία χαµηλής επίδοσης. 
- Η αξιολόγηση µπορεί να οδηγήσει ακόµη και στο κλείσιµο του σχολείου. 

 
Η επίδοση των µαθητών ως κριτήριο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

χρησιµοποιείται σε τρεις µόνο χώρες, την Αγγλία, την Ουαλία και την Ιρλανδία. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε ολόκληρο το Ηνωµένο Βασίλειο δεν υπάρχει 
ούτε µια µόνιµη θέση εργασίας σε σχολείο. 

Στη ∆ανία το 1999 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Αξιολόγησης µε έργο: 
- Συστηµατική και υποχρεωτική αξιολόγηση της διδασκαλίας και της µάθησης 

σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
- Συστηµατική επεξεργασία της διεθνούς και εθνικής εµπειρίας σε ζητήµατα 

αξιολόγησης. 
- Την αξιολόγηση των προγραµµάτων και των καινοτοµιών που εφαρµόζονται 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
- Τη διαµόρφωση δεικτών σχετικά µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου. 
- Τη διεξαγωγή σεµιναρίων στους εκπαιδευτικούς σχετικά µε την 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας. 
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∆εν έχουν ακόµη διαµορφωθεί  συγκεκριµένα κριτήρια για την αξιολόγηση. Η 
έρευνα στρέφεται στις εξής περιοχές: 
- Αξιολόγηση των αναλυτικών προγραµµάτων. Προσπάθεια διαµόρφωσης 

συγκεκριµένων στόχων σε κάθε µάθηµα, ώστε να µπορούν να µετρηθούν. 
- ∆ιαµόρφωση συστήµατος εθνικών εξετάσεων, ώστε να µπει µια κοινή 

πλατφόρµα σχετικά µε την επίδοση των µαθητών. 
- Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. 
- ∆ιοίκηση σχολείων, ώστε να προέρθει η βελτίωσή τους µέσα από σύγχρονες 

αντιλήψεις για το εκπαιδευτικό management. Αυτή η περιοχή έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα, γιατί έχουν δοθεί στο ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του σχολείου, τις συναντήσεις των 
εκπαιδευτικών, τη διδασκαλία του Αναλυτικού Προγράµµατος. Τα 
συνδικάτα προτείνουν την αυτοαξιολόγηση τη σχολικής µονάδας και την 
περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή. ∆εν έχει υπάρξει εθνική εφαρµογή42. 

 
 
Στην Ισπανία το 1990 ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυµα για την αξιολόγηση ενώ το 1995 
ψηφίστηκε ο Νόµος που έδωσε την ευθύνη στις περιφέρειες να διαµορφώσουν 
σχέδια αξιολόγησης µε δικά τους κριτήρια.  
 Το Εθνικό Ίδρυµα για την Αξιολόγηση εξέδωσε ένα εξάτοµο έργο σχετικά 
µε την αυτοαξιολόγηση του σχολείου, όµως δεν υπάρχει ακόµη εθνική εφαρµογή. 
Στην Πορτογαλία το 1986  η αξιολόγηση έγινε υποχρεωτική µε το βασικό νόµο για 
το εκπαιδευτικό σύστηµα. Το 1987  ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Καινοτοµίας. Οι δραστηριότητές του στρέφονται σε δυο περιοχές: 

- Αποτίµηση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού έργου µε τη χρήση 
στατιστικών και οικονοµετρικών µεθόδων. Το κύριο ενδιαφέρον είναι η 
αποδοτικότητα των επενδύσεων που γίνονται σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. 

- Συνεργασία µε δήµους για την ανάπτυξη προγραµµάτων αυτοαξιολόγησης. 
Το 1991 σχεδιάζεται το πρόγραµµα «Εκπαίδευση για κάθε µαθητή», µε σκοπό τη 
διασφάλιση της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από όλους τους 
µαθητές. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα παρατηρητήριο µε 15 δείκτες σχετικά µε 
το περιεχόµενο, τη διαδικασία, τους πόρους και τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης. 
Όµως δεν υπάρχει ακόµη συγκεκριµένη εφαρµογή. 
Στη Σκωτία το κέντρο βάρους έχει πέσει στην αυτοαξιολόγηση. Το 1996 
δηµοσιεύθηκε το «Πόσο καλό είναι το σχολείο µας», ένα εγχειρίδιο του Υπουργείου 
Παιδείας που περιλαµβάνει 33 δείκτες επιδόσεων, ώστε να βοηθήσει τα σχολεία να 
αυτοαξιολογηθούν µε βάση αυτούς τους δείκτες. Το σώµα επιθεωρητών λειτουργεί 
βοηθητικά προς τα σχολεία, ώστε να συντάξουν τις δικές τους αναφορές 
αυτοαξιολόγησης.  

Στη Γαλλία43, όπου παραδοσιακά υπάρχει ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα και το κράτος καθορίζει τα πάντα µέσα στα σχολεία, υπάρχουν 
επιθεωρητές, οι οποίοι αξιολογούν τον εκπαιδευτικό παρακολουθώντας µαθήµατά 
του. Όµως τα τελευταία χρόνια υπάρχει προβληµατισµός κατά πόσο οι επιθεωρητές 
– που αποµυζούν σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού – αποδίδουν τα ανάλογα 
στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Από τη στιγµή που οι εξετάσεις του Μπακαλορεά 
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επιβάλλουν συγκεκριµένο τρόπο εργασίας στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, 
οι αρχές προβληµατίζονται για το ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του επιθεωρητή. 
1965 : ∆ηµιουργήθηκε σώµα επιθεωρητών 
1990 : ∆ιαµορφώθηκαν δυο κατηγορίες επιθεωρητών: 
 - Τοπικοί (εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία πέντε χρόνια) 
 - Εθνικοί (εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία πέντε χρόνια και αυξηµένα 
προσόντα). Και οι δυο κατηγορίες επισκέπτονται το σχολείο και συντάσσουν 
έκθεση. Παρακολουθούν τα µαθήµατα του εκπαιδευτικού. 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει στροφή προς το να παίξουν οι επιθεωρητές  ένα ρόλο 
βοηθού των σχολείων στην αυτοαξιολόγηση τους µε κριτήρια που αυτά επιλέγουν.  

Η Ιταλία44 βρίσκεται σε φάση νεοφιλελεύθερης και νεοσυντηρητικής 
µεταρρύθµισης. Από το 2003 έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια εξετασιοκεντρικής 
αλλαγής του σχολείου, όπου οι µαθητές πρέπει να δίνουν εξετάσεις κάθε δυο 
χρόνια. Επίσης, αξιολογείται η συµπεριφορά του µαθητή, καθώς θεσµοθετήθηκε 
«βαθµολογία διαγωγής». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1999 το Υπουργείο Παιδείας 
έστειλε στα σχολεία εγκύκλιο, µε την οποία καλούσε  να δηµοσιεύσουν στο 
ιντερνετ στοιχεία για τις απουσίες των µαθητών τους. Η µεταρρύθµιση αυτή κλείνει 
µε ένα κύκλο που άνοιξε ο Νόµος Bastiani και ο οποίος έδινε αυτονοµία στα 
σχολεία. Ο κύκλος κλείνει µε τον ανταγωνισµό τους, µε το αν έχουν οι µαθητές 
καλύτερη επίδοση, η παλιά θατσερική συνταγή «αυτονοµία στα σχολεία και 
ανταγωνισµός ανάµεσά τους». 
- Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αποκεντρωµένο 
- το 1997 η αυτονοµία θεωρήθηκε εργαλείο για τη βελτίωση των σχολείων. Τους 
δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσουν τα προγράµµατα και τους στόχους τους. 
Το 1999 τα σχολεία υποχρεώθηκαν για πρώτη φορά να υποβάλλουν έκθεση στο 
κοινό για την αποτελεσµατικότητά των πρακτικών τους και τις επιδόσεις των 
µαθητών τους στην τελευταία τάξη του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
- υπάρχει σώµα επιθεωρητών οι οποίοι µέχρι τώρα παίζουν συµβουλευτικό ρόλο 
στα σχολεία. 
- Το 2003 έγινε η εξετασιοκεντρική µεταρρύθµιση.    
  Η Φινλανδία45 έδωσε αυτονοµία στα σχολεία µέσω της δυνατότητάς τους να 
διαµορφώσουν δικό τους αναλυτικό πρόγραµµα. Το Υπουργείο Παιδείας χαράσσει 
κεντρικές κατευθύνσεις και το σχολείο ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση και 
τις δυνατότητες των µαθητών του προσπαθεί να τις υλοποιήσει. Κυριαρχεί η 
περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή και δεν υπάρχει βαθµολογία. Έτσι οι 
εκπαιδευτικοί συζητούν πως θα επιτύχουν καλύτερα το έργο τους, τι µέσα θα 
χρησιµοποιήσουν, πως θα συγκροτήσουν το αναλυτικό πρόγραµµα. Οι αναφορές 
που συµπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί κινούνται στις εξής ερωτήσεις: 
- Ενδιαφέρονται οι µαθητές για το πρότζεκτ; 
- Νοµίζεις ότι θέλουν κι άλλο; 
- Ποιο είναι το πιο βαρετό αντικείµενο; 
- Μπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο και να το διδάξουµε µε άλλο τρόπο; 
- Έχουµε πολλούς µαθητές στην τάξη; 
 
 

                                                 
44 Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τευχ. 70, σελ.22 
45 ο. π., σελ 22 
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Εκείνο λοιπόν που επιβεβαιώνεται είναι πως η πολιτική αυτή κατεύθυνση 
της εισαγωγής µεθόδων αξιολόγησης γενικεύεται τα τελευταία χρόνια. Όµως και η 
αµφισβήτηση των αποτελεσµάτων της είναι εξίσου ισχυρή και αυτό καταγράφεται 
στη βιβλιογραφία.  

Εκείνο το οποίο παρατηρείται συνολικά, όπου έχει εφαρµοστεί η υιοθέτηση 
των δεικτών της  «επιτυχίας» µέσα από τις σχολικές µεταρρυθµίσεις από το 1990 
και έπειτα είναι το γεγονός ότι οδηγεί σε τυποποιηµένες δοκιµασίες επιδόσεων. Οι 
συνέπειες στα σχολεία για τον καθένα από τους συµµετέχοντες, εκπαιδευτικούς, 
µαθητές, διευθυντές, κοινωνικό περίγυρο κ.τ.λ. είναι δύσκολο να αποτιµηθούν 
θετικά. Η λογική αυτή πολύ συχνά συνδυάζεται µε την ανάγκη να µεταφερθούν 
αρµοδιότητες σε επίπεδο περιφέρειας και οι αποφάσεις να παίρνονται  πιο κοντά 
στον πολίτη. Στην πράξη όµως, η εφαρµογή τόσο στην Αγγλία, αλλά και στην 
Αµερική, έδειξε πως οι διαφορές µεγεθύνθηκαν και πως η λογική αυτή οδήγησε 
πολλά σχολεία στην υπο - χρηµατοδότηση και στο κλείσιµο46.  

Ακόµη, όσο και αν φαίνεται περίεργο, εκτός από την εντατικοποίηση που 
φαίνεται σε όλες τις στατιστικές έρευνες, «τα ίδια τα σχολεία γίνονται πιο όµοια 
µεταξύ τους και πιο αφοσιωµένα σε τυπικές παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας 
σε ολόκληρη την τάξη και σε ένα τυποποιηµένο και παραδοσιακό αναλυτικό 
πρόγραµµα47. Tα στοιχεία που µελετήθηκαν σε όλες τις χώρες επιβεβαιώνουν πως 
«η αγορά δεν ενίσχυσε την ποικιλία στο αναλυτικό πρόγραµµα, στην παιδαγωγική, 
στην οργάνωση, στην πελατεία ή ακόµη και στην εικόνα. Αντίθετα συστηµατικά 
υποτιµά τις εναλλακτικές λύσεις και αύξησε την εξουσία των κυρίαρχων 
µοντέλων48 ». 

Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει η νέο - συντηρητική πίεση που ασκείται 
από την κοινωνία για τον έλεγχο του περιεχοµένου και της «συµπεριφοράς», µέσα 
από αναφορές στα εθνικά προγράµµατα στη ρυθµισµένη αναφορά των αξιών της 
κοινωνίας. Συνολικά η πορεία αυτή της ένταξης µοντέλων αξιολόγησης 
απονοµιµοποίησε τα πιο κριτικά µοντέλα διδασκαλίας και µάθησης. «Κατάφερε να 
επανεισάγει τη διαστρωµάτωση στα σχολεία και να µειώσει την πιθανότητα να 
συµβεί αλλαγή πορείας. Εξαιτίας της συνεχούς πίεσης προς τα παιδιά να 
εµφανίζονται µε συνεχώς υψηλότερους δείκτες απόδοσης στην Αγγλία, οδήγησε 
πολλούς µαθητές στην έξοδο από το σχολείο»49.  

Σηµαντικότερη πρόοδος µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από την εξάλειψη 
της φτώχειας, τη µεγαλύτερη ισότητα, την καθιέρωση πιο αποτελεσµατικών και πιο 
εξισωτικών προγραµµάτων υγείας και στέγασης και µέσα από την άρνηση να 
συνεχίσουµε τις πολιτικές του φυλετικού αποκλεισµού. Η άποψη πως το σχολείο 
από µόνο του µπορεί να ανατρέψει και να αντισταθµίσει κάθε κοινωνική ανισότητα 
δεν καταφέρνει παρά να αναγνωρίζει ως αποτυχηµένο κάθε σχολείο και να του 
αποδώσει ευθύνες που δεν µπορεί να αναλάβει. Μια περίπτωση η οποία συνεχώς 
κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι τα αυτοδιοικούµενα σχολεία όπου «ο 
ρόλος του ∆ιευθυντή αλλάζει. Περισσότερος χρόνος δαπανάται για τη διατήρηση ή 
την ενίσχυση της δηµόσιας εικόνας ενός «καλού σχολείου», και λιγότερος χρόνος 
και ενέργεια δαπανάται σε ουσιώδη ζητήµατα παιδαγωγικής και αναλυτικού 
προγράµµατος50».  
                                                 
46 Hopkins 1994:22, Parlett and Hamilton 1972 : 57, σελ. 155-157 
47 Whitty, Power and Halpin, 1998, p.12-13 
48 Αpple M., Η αξιολόγηση στην εκπάιδευση, εκδ. Σαββάλας, σελ. 106 -107 
49 Whitty, Power and Halpin 1998, sel.90.  
 
50 Αpple M., Η αξιολόγηση στην εκπάιδευση, εκδ. Σαββάλας, σελ. 105 
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Θεωρείται δεδοµένο πως κάθε προσπάθεια αξιολόγησης θα οδηγήσει σε 
κοινωνικές αδικίες οδηγώντας τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων 
στην εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήµατος, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό 
τις πιθανότητές τους για κοινωνική ανέλιξη και επαγγελµατική άνοδο51. 

 
 

Ενότητα Β` 
 
1. Η Έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στη χώρα µας (1996) 
 

Στην έκθεση αυτή και στην ενότητα των γενικών παρατηρήσεων (ενότητα 
Α) υπογραµµίζεται η κοινή διαπίστωση των προβληµάτων «που θα µπορούσαν να 
µετατραπούν  σε ένα συναινετικό πρόγραµµα ριζικών αλλαγών και απεµπλοκής από 
την αυθυπόβλητη τυραννία του παρελθόντος που ήταν αποτέλεσµα της νοµικής, 
διοικητικής και δοµικής ακαµψίας το χώρο της Παιδείας. Είναι εµφανές ότι υπάρχει 
επαρκής πολιτική και επαγγελµατική συναίνεση για αλλαγή η οποία θα µπορούσε 
οδηγήσει σε σαφή και ουσιαστική µεταρρύθµιση». 

Στην προσπάθειά της να διασαφηνίσει µε τρόπο απλουστευτικό τους 
στόχους της εκπαίδευσης, κατά την άποψή µας, η έκθεση αυτή αποκαλύπτει το 
ρόλο που ο ΟΟΣΑ επιφυλάσσει στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Πρόκειται για µια 
εντελώς πεζή και στατική προσέγγιση (εκθ. ΟΟΣΑ παρ.5). 
Παρόλα αυτά µε τρόπο αντικειµενικό εντοπίζει και ιεραρχεί έξι σηµεία που χρήζουν 
προσοχής παρ.6. 
- Πόροι 
- Βαθύτερα κοινωνικά και ηθικά ερωτήµατα 
- Βελτίωση της ποιότητας 
- Ο τρόπος χάραξης της πολιτικής 
- Αποκέντρωση 
- Αξιολόγηση 
{∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως η ιεράρχηση των αδυναµιών επιφυλάσσει στην 
αξιολόγηση την τελευταία θέση και αυτό  είναι λογικό µε την έννοια ότι η 
αξιολόγηση ακολουθεί µιας συστηµατικής προσπάθειας συντονισµού και 
οργάνωσης κάθε συστήµατος και του εκπαιδευτικού. Εξαρτάται όµως, όπως είναι 
φυσικό, όλων των άλλων παραµέτρων και πρωτοβουλιών, γιατί στην πολιτική εκτός 
από το σκοπό µετράει και ο τρόπος. Επ` αυτού έχουµε να κάνουµε πολλές 
παρατηρήσεις που τις θεωρούµε σηµαντικές για την ερµηνεία της πορείας της 
καθιέρωσης της αξιολόγησης στη χώρα µας. Πολύ απλά , και όπως αναφέρεται στην 
έκθεση του ΟΟΣΑ, χωρίς τους απαιτούµενους πόρους, χωρίς την ανάλυση των 
βαθύτερων κοινωνικών και ηθικών ερωτηµάτων, τη βελτίωση της ποιότητας και τον 
τρόπο χάραξης της πολιτικής (επ ` αυτού µπορούµε να κάνουµε πολλές 
παρατηρήσεις), την ουσιαστική αποκέντρωση, δεν έχει νόηµα πιθανότατα να µιλάµε 
για αξιολόγηση, γιατί αυτό σηµαίνει δυο πράγµατα τα οποία έχουν υπογραµµιστεί 
από πολλούς µελετητές. α) Να αποδοθούν οι ευθύνες της λειτουργίας ή µη του 
εκπαιδευτικού συστήµατος στους εκπαιδευτικούς και β) να προκύψει ένα στυγνό 
και άγονο σύστηµα χειραγώγησης και ελέγχου. Εκείνο που συνήθως συµβαίνει στη 
χώρα µας και επαναλήφθηκε και αυτή τη φορά είναι η προχειρότητα, η 
παντογνωσία, η έλλειψη µελέτης των ελληνικών δεδοµένων, η αντιγραφή ξένων 

                                                 
51 Bowe R. and Ball S.J. with Gold A., Reforming education and changing schools: Case studies in 
Policy Sosiology, London, Routledge, 1992 
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ρυθµίσεων άσχετων µε τις κοινωνικές συνθήκες και αντιλήψεις, ενώ ο τρόπος 
επιβολής τους έµεινε παροιµιώδης (επί υπουργίας Γ. Αρσένη).  

Αφήνουµε τις παρατηρήσεις τις σχετικές µε τις παραµέτρους αυτές, από τις 
οποίες, πολλές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αν και η γενικότερη παρατήρηση 
στην έκθεση του ΟΟΣΑ είναι η ρεαλιστική καταγραφή που όµως περιέχει µια 
ιδεολογική κατεύθυνση αποδοτικότητας και νεοφιλελευθερισµού και περνάµε στις 
παρατηρήσεις τις σχετικές µε την αξιολόγηση. 
«Η αξιολόγηση θα εγγυάται το υψηλό επίπεδο και την ορθή πρακτική σε ιδρύµατα 
που δεν υποβάλλονται σε άσκοπους κεντρικούς ελέγχους και κανονισµούς»παρ.30. 
Όµως αυτή τη διαδικασία και η έκθεση του ΟΟΣΑ τη βλέπει ως ένα στοιχείο που 
θα ανταλλαχθεί µε τις νορµαλιστικές επιρροές και την αντικατάσταση των ελέγχων 
που επιβάλλονται δια νόµου. Επίσης τονίζει πως «η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα 
και τις φάσεις του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των κεντρικών 
Υπουργείων θα εξασφάλιζε απόδοση ευθυνών, τη δίκαιη και ορθολογική κατανοµή 
πόρων και θα επέτρεπε στις οµάδες εργασίας να αναπτύξουν την αυτοκριτική τους 
και να βελτιωθούν». 
 Η εικόνα των εµπειρογνωµόνων για την Αξιολόγηση Σχολείων  όπως φαίνεται 
στην παρ.34 είναι: 
- «Η αξιολόγηση σχολείων επιβάλλεται να ενθαρρύνει τα σχολεία να 
χρησιµοποιούν την ελευθερία τους προς αποφυγή µιας αποκλειστικής εξάρτησης 
από ένα εθνικό πρόγραµµα διδασκαλίας που έχει επιβληθεί».Όπως θα 
διαπιστώσουµε στην παρουσίαση του νοµοθετικού πλαισίου κάθε άλλο παρά σε 
αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι ρυθµίσεις αυτές.   
Υιοθετήθηκε τουλάχιστον στο Λύκειο ο απόλυτος κεντρικός έλεγχος και 
«απαγορεύτηκε» οποιαδήποτε ελευθερία στην επιλογή εκτός του εθνικού 
προγράµµατος διδασκαλίας. 
- «Μια ενισχυµένη συµβουλευτική υπηρεσία πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο στην 
πορεία της εξωτερικής αυτής αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται σε σχολικές επιτροπές και τοπικές αρχές. Η διαδικασία αξιολόγησης 
θα πρέπει να εφαρµοσθεί και στην ιδιωτική εκπαίδευση». Στις παρατηρήσεις αυτές 
µπορούµε να εντοπίσουµε τη βάση για τη δηµιουργία του Σώµατος Μονίµων 
Αξιολογητών που προβλέπει  ο  Ν. 2525. 
Στην παρ. 57 αναφέρεται: «Τα σχολεία αντιµετωπίζουν το µεγάλο βάρος της 
γραφειοκρατικής εξουσίας σε αντιπαράθεση προς το έργο της διαπαιδαγώγησης και 
το κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής και µετάδοσης γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί 
αποµακρύνονται από το επάγγελµά τους εξαιτίας ενός προγράµµατος, εθνικά 
προσδιορισµένου, το οποίο εν µέρει κατακρίνουν και δεν αφήνει περιθώρια για 
πρωτοβουλία ή ανάπτυξη. Η εξουθενωτική πίεση από τον ανταγωνισµό για τα 
πανεπιστήµια καταδυναστεύει τις δυο τελευταίες τάξεις του λυκείου και υπονοµεύει 
την εκπαίδευσης που έχει δοθεί στις προηγούµενες τάξεις, αφού αυτή στηρίζεται 
στην επιδεξιότητα των µαθητών να αποµνηµονεύουν ολόκληρα αποσπάσµατα από 
την προκαθορισµένη ύλη των σχολικών βιβλίων». Παρατηρούµε εδώ πως η επιλογή 
των επισηµάνσεων που θα αποτυπωθούν στο νοµικό πλαίσιο της αµέσως επόµενης 
περιόδου, αγνοεί πλήρως κάθε σηµείο αυτής της παραγράφου. Αντίθετα επιβαρύνει 
µε πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους τη σχολική µονάδα προσθέτοντας 
γραφειοκρατικές διαδικασίες (καταχώρηση και έλεγχος των προφορικών 
βαθµολογιών, διατήρηση αρχείου διαγωνισµάτων και τεστ, κτ.λ), ενώ ελάχιστα 
βήµατα γίνονται προς την κατεύθυνση της διοικητικής οργάνωσης και στελέχωσης 
των σχολείων. 
Για τα αναλυτικά προγράµµατα ο ΟΟΣΑ παρατηρεί στις παρ. 62-64: 
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«να λαµβάνονται υπόψη η ευρεία κλίµακα ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των 
µαθητών, καθώς επίσης και οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Οι δυνατότητες για 
ατοµικές επιλογές ευρείας µορφής επιβάλλεται να συνοδεύονται και από την 
ατοµική παροχή συµβουλών στον/στην µαθητή/τρια από τους καθηγητές/δασκάλους 
τους…. Ο τρόπος διδασκαλίας δεν προετοιµάζει για την περαιτέρω εκµάθηση που 
σχετίζεται µε την πρακτική εξάσκηση. … Η ελεύθερη αγορά βιβλίων και η 
ελευθερία επιλογής µεταξύ εγκεκριµένων βιβλίων είναι οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις ανάπτυξης των αναλυτικών προγραµµάτων»… «τα σχολικά βιβλία θα 
πρέπει να µετατραπούν σε εγχειρίδια ..η συνεχιζόµενη κατάρτιση θα πρέπει να 
εξοικειώσει τους καθηγητές/δασκάλους µε δηµιουργικούς τρόπους προσέγγισης της 
διδασκαλίας. Το υψηλό ποσοστό των µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο στις 
λιγότερο πυκνοκατοικηµένες περιοχές µπορεί να ελαττωθεί αν το πρόγραµµα των 
µαθηµάτων προσανατολιστεί προς τις τοπικές ανάγκες. 
«Το Π.Ι. θα µπορούσε να εκπληρώσει το ρόλο αυτό εάν οι αρµοδιότητές του 
επαναπροσδιορίζονταν και αν η δοµή του άλλαζε ριζικά. Η παρούσα ενασχόλησή 
του µε τη συγγραφή βιβλίων θα πρέπει να µετατραπεί σε ευθύνη για τον 
προσδιορισµό των βασικών στόχων των προγραµµάτων. Η εργασία αυτή θα πρέπει 
να είναι στη διάθεση των καθηγητών/δασκάλων και να βοηθά για τη χάραξη 
κατευθυντήριων αξόνων, τόσο για τους συγγραφείς των βιβλίων, όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς». Στον τοµέα αυτό αν και έγινε κάποια προσπάθεια µε τα µαθήµατα 
επιλογής και την εισαγωγή νέων αντικειµένων διδασκαλίας στο αναλυτικό 
πρόγραµµα, πολύ σύντοµα για λόγους πρακτικούς (έλλειψη αιθουσών, 
εργαστηρίων, επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών) εγκαταλείφθηκαν ή στην καλύτερη 
περίπτωση ατόνησαν.  

Για την εκπαίδευση και τη διαρκή επιµόρφωση καθηγητών/δασκάλων στην 
παρ.65 υπογραµµίζεται ότι : «η διαρκής επιµόρφωση παρέχεται σε µια µικρή 
µειοψηφία δασκάλων. … Τα σχολεία θα πρέπει να είναι σε θέση να αντικαθιστούν 
τους δασκάλους που επιµορφώνονται». Στην παρ. 66 αναφέρεται: «οι καθηγητές 
γυµνασίων και λυκείων έχουν αποκτήσει ελάχιστη διδακτική κατάρτιση. … Η 
ανάγκη για παιδαγωγική κατάρτιση και συνεχή επιµόρφωση είναι πολύ µεγάλη και 
επιτακτική δεδοµένου ότι ο διορισµός γίνεται από την επετηρίδα µετά από 
µακρόχρονη αναµονή». Ενώ στην παρ. 67 τονίζεται: « Θα πρέπει να επιτρέπεται 
στους καθηγητές να επιλέγουν οι ίδιοι τα κέντρα  στα οποία θα επιµορφώνονται. Οι 
επιµορφωτές των καθηγητών έχουν οι ίδιοι ανάγκη από επιµόρφωση. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί κάποια πολιτική για την επαγγελµατική βελτίωση όλου του εκπαιδευτικού 
προσωπικού ιδιαίτερα εάν πραγµατοποιηθούν µεταρρυθµίσεις στο πρόγραµµα, στην 
αξιολόγηση και στη διαχείριση. Στην παράγραφο 68 µε κατηγορηµατικό τρόπο 
δηλώνεται η άποψη της επιτροπής ότι «η επετηρίδα θα πρέπει να καταργηθεί … και 
οι διορισµοί να γίνονται µε επιλεκτικά κριτήρια » και την παρ.69 δηλώνεται πως 
«τα κριτήρια για την προαγωγή σε θέσεις διευθυντών χρειάζονται αναθεώρηση. Οι 
προτάσεις µας για µεγαλύτερη αυτονοµία θα απαιτήσουν σηµαντικά επαγγελµατικά 
και διοικητικά προσόντα, και κατάλληλη επιµόρφωση». 

Για την Τεχνική Εκπαίδευση επισηµαίνεται πως « Ο ρόλος της β/θµιας 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης χρειάζεται να αποσαφηνισθεί, καθώς και οι 
αλληλεξαρτήσεις των λυκείων, γενικών πολυκλαδικών και τεχνικών, και των 
ΙΕΚ»,παρ. 70. Πράγµατι ένα γενικό αλαλούµ κυριαρχεί στον τοµέα αυτό. Η 
θέσπιση της ΤΕΕ έδωσε µια κατεύθυνση  η οποία όµως ναρκοθετήθηκε από την 
προχειρότητα της εφαρµογής και τις τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο που 
έκαναν λιγότερο ελκυστική τη φοίτηση στην ΤΕΕ. 
 Αλλαγές σε εθνικό επίπεδο 
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Στην παρ. 75 αναφέρεται πως «χρειάζονται αλλαγές στο ρόλο της κεντρικής 
διοίκησης που κρίνεται ευρέως ως αυθαίρετη, υπαγορευτική και θολή στη 
λειτουργία της, καθώς και στερηµένη ορθολογικών και διάφανων διαδικασιών 
σχεδιασµού.παρ.76 Αµφότερες οι λειτουργίες της και η λειτουργικότητά της 
χρειάζονται επιτακτική ανάλυση και µεταρρύθµιση. Οι επικρίσεις κατά των 
κεντρικών υπηρεσιών περιλαµβάνουν: 

- έλλειψη σύνδεσης ανάµεσα στην πολιτική και στις δραστηριότητες των 
διαφόρων κεντρικών υπηρεσιών 

- δεν υπάρχει ορθολογικός σχεδιασµός να συνδέει το ύψος των πόρων και τις 
κατανοµές τους µε τον υπολογισµό των οικονοµικών αναγκών ή της 
κοινωνικής ζήτησης. 

- Τα ιδρύµατα εµπλέκονται  σε στρεψόδικες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
- Το σύστηµα εξυπηρετεί απαρχαιωµένες συνταγµατικές διατάξεις, που 

στηρίζονται από δικαστήρια, τα οποία ενισχύουν τη δύναµη του κράτους σε 
βάρος των ατοµικών δικαιωµάτων ή των απόψεων των επαγγελµατιών στην 
εκπαίδευση. 

Στην παρ. 81 επισηµαίνεται ότι «το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τη 
στρατηγική καθοδήγηση του συστήµατος, αλλά χρειάζεται προσωπικό 
σχεδιασµού και Προγραµµατισµού που θα είχε την δυνατότητα να αναλύει τις 
ανάγκες και να  θέτει σε κίνηση µια διαδικασία πλήρους σχεδιασµού, που θα 
µπορούσε να διαφοροποιήσει του τρόπους λειτουργίας του ίδιου του υπουργείου 
µε διάφορες µεθόδους .Θα µπορούσε επίσης να  αναθέτει σε ένα εθνικό 
συµβούλιο παιδείας ένα µεγάλο µέρος του σχεδιασµού, µε το απαραίτητο 
προσωπικό. 
Στην παρ. 82 γίνεται µια ανάλυση των µέσων που προτείνονται: «Οι διαδικασίες 
και οι στόχοι που θα προέκυπταν θα ήσαν οι εξής: 
- η εκτίµηση των οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών για διάφορες µορφές 
- η διαπίστωση ως προς τους πόρους και τις θεσµικές δοµές που είναι 

απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών 
- η διαδικασία διαπραγµατεύσεων και διαµόρφωσης συµφωνιών µε πολιτικούς 

και άλλους φορείς και παράγοντες που εκφράζουν τοµείς συµφερόντων στο 
χώρο της παιδείας ώστε να υπάρξει ένα ορθολογικό σχέδιο για την 
υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών. Ένα καλά στελεχωµένο και πλήρως 
εξουσιοδοτηµένο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας θα µπορούσε να παίξει  ένα 
ρόλο ζωτικής σηµασίας στην περίπτωση αυτή. 

- κατανοµή πόρων, ώστε να επιτευχθεί µε τον καλύτερο τρόπο µια πολιτική 
που θα βασίζεται σε µια ανάλυση των αναγκών. 

- διασφάλιση ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα αξιολογείται µε αυστηρά κριτήρια 
για την εξασφάλιση υπευθυνότητας και καινοτοµίας. 

 
Όσον αφορά τη  στρατηγική της αλλαγής στην παρ. 83 αναφέρεται πως η 

αλλαγή δεν είναι ποτέ εύκολο να επιτευχθεί συστηµατικά επειδή η «αδράνεια είναι 
η µεγαλύτερη δύναµη στον κόσµο. Αλλά ο καιρός είναι κατάλληλος για αλλαγή 
στην Ελλάδα. Κανέναν δεν έχουµε συναντήσει που να µην είναι βέβαιος για την 
αναγκαιότητα της αλλαγής». 
Στην παρ. 84 τονίζεται πως «Τα συστατικά µιας στρατηγικής µεταρρυθµίσεων 
περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός ανάλογου ψυχολογικού κλίµατος και 
κουλτούρας, τον εντοπισµό νέων στόχων και αντικειµενικών σκοπών την αλλαγή 
δοµών και διαδικασιών, ακόµα και εκείνων που είναι κατοχυρωµένες σε νόµους, 
καθώς και τις δοµές εξουσίας που εξαρτώνται από αυτές, την κατανοµή πόρων για 
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την υλοποίηση των νέων στόχων, δίνοντας πάντα προσοχή στις απαιτήσεις 
διαφορετικών συµφερόντων που διατυπώνονται µέσω πολιτικών και άλλων 
διαύλων. ∆ιαπιστώσεις πρέπει να γίνουν για το εάν οι αλλαγές αυτές πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν κλιµακωτά ή αν, µια επίδειξη αποφασιστικότητας, µέσω µιας 
ευρείας κλίµακας αλλαγών, πρέπει να αποφασισθεί. Αλλά αυτές θα πρέπει να 
γίνουν µε σωστή προετοιµασία και µελέτη, χωρίς οι διδάσκοντες και τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα να εγκαταλείψουν το έργο που ήδη άρχισαν ως αποτέλεσµα 
των προγενέστερων µεταρρυθµίσεων… 
Στην παρ.85 συµπεριλαµβάνονται τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν:  
«Μια στρατηγική για αλλαγή είναι απαραίτητη και πρέπει να συµπεριλάβει: 
- τη δηµιουργία έµπειρων και καλά εξουσιοδοτηµένων (task forces) οµάδων 
εργασίας για να αναλύσουν τα βασικά προβλήµατα και τις ενδεχόµενες λύσεις όπως 
ίσως συµπεριλήφθηκαν και στην αναφορά των εµπειρογνωµόνων. 
- συµφωνία για τις αναλύσεις µε τις κύριες οµάδες και συµφέροντα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος 
- την εγκαθίδρυση πειραµατικών σχηµάτων και προγραµµάτων πλήρους 
µεταβίβασης των κέντρων αποφάσεων στην οµάδα βάσης (σχολική µονάδα, 
πανεπιστήµιο) 
- προβολή της αξίωσης για νέους πόρους». 
Στην παρ.86 γίνεται µια σύντοµη αναφορά στους στόχους : « Τα αποτελέσµατα 
αυτών των αλλαγών θα ήταν ίσως: 
α. ένας νέος τύπος δηµοκρατίας και ισότητας προωθώντας την εξατοµίκευση της, 
εντός   των εθνικών και κοινωνικών στόχων. 
β. Απαλλαγή από τις νοµικές και γραφειοκρατικές διατάξεις, µε στόχο τη 
δηµιουργία πλαισίων ελέγχου και αυτονοµίας βασισµένων σε αναλύσεις για τις 
λειτουργικές ανάγκες. 
γ. Συγκεκριµένες ελευθερίες και ευθύνες των διδασκόντων και των 
µαθητών/φοιτητών σ` ολόκληρο το σύστηµα. Θα µπορούσαν να καταγραφούν ίσως 
καταστατικοί χάρτες που θα τις ενσωµατώνουν. 
δ. Μέσω αξιολόγησης η αυξανόµενη γνώση σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τις 
διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτό µπορεί να εξασφαλίσει αφ` ενός 
την υπευθυνότητα και αφ` ετέρου την επαγγελµατική βελτίωση, ανάπτυξη και 
εξέλιξη µέσω της ανατροφοδότησης (feedback) των αποτελεσµάτων αυτών. 
ε. ∆ιαφανή σκεπτικά για τις κατανοµές πόρων και τη λήψη αποφάσεων. 
στ. Πλάθοντας έναν νέας αντίληψης επαγγελµατισµό που έχει ως βασικό στόχο να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών, φοιτητών, γονέων. Ο νέος 
επαγγελµατισµός θα ενεργεί µέσα σε ένα πλαίσιο αυξηµένων ελευθεριών µε στόχο 
την ενδυνάµωση και εµψύχωση βασικών πρωταγωνιστών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
ζ. Έρευνα σε καίρια εκπαιδευτικά ζητήµατα για την καταγραφή των τόσο 
αναγκαίων στοιχείων και της εποικοδοµητικής κριτικής. ∆εν υπάρχουν µελέτες της 
πορείας «συγκεκριµένων οµάδων µαθητών/σπουδαστών» (cohort studies) για να 
καταστήσουν δυνατές τις αξιόλογες βελτιώσεις που ενδείκνυνται σε κάποια χρονικά 
διαστήµατα και τέτοιες µελέτες πρέπει να προβλεφθούν. 
η. Ευρύτερη διασπορά της αλλαγής καθώς και των πολιτικών προγραµµάτων. Όπου  
είναι εφικτό οι αλλαγές θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν περισσότερο µε πείραµα 
παρά µέσω αλλαγών του νόµου. 
θ. Οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν: τη θέσπιση 
καταβολής µικρών ποσών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς και αναγνώριση 
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και ρύθµιση της ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό θα διασφάλιζε την 
επιστροφή αρκετών φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό. 
Στην παρ.87 προτείνεται πως τα όργανα  µπορούν να συµπεριλαµβάνουν: 
Α. Το εθνικό συµβούλιο Παιδείας στο οποίο να δοθούν ουσιαστικές αρµοδιότητες 
για τη µελέτη σχεδίων και για τον απολογισµό των µεταρρυθµίσεων. Γι` αυτούς 
τους σκοπούς θα χρειάζεται ένα αρµόδιο/ικανό επιτελείο από επαγγελµατικό 
προσωπικό. 
Β. Τα κέντρα αξιολόγησης και ένα αναδοµηµένο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων και τη βελτίωση των µεθόδων 
αξιολόγησης των µαθητών. 
Ενώ στην παρ. 88 επιλογικά αναφέρεται: «∆εν νοµίζουµε ότι υπάρχουν αξεπέραστα 
προβλήµατα στη δοµή της ελληνικής εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν προβλήµατα στη 
διάρθρωση της και στην αξιοποίηση της   ποιότητας που καλύπτεται από τις 
διάφορες της εκπαιδευτικής διοίκησης και απαιτήσεων αυτής». 
 Μπορούµε λοιπόν να διαπιστώσουµε πως η έκθεση του ΟΟΣΑ µε ρεαλισµό 
καταγράφει και αναδεικνύει πολλές από τις επισηµάνσεις του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος. Οι παρατηρήσεις που γίνονται αφορούν όµως όλα τα επίπεδα 
σχεδιασµού, οργάνωσης και υλοποίησης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Όπως θα 
έχουµε την ευκαιρία να διαπιστώσουµε στη συνέχεια η έκθεση αυτή διαβάστηκε – 
ερµηνεύτηκε µονοσήµαντα. Αυτό σηµαίνει πως δεν ακολουθήθηκε η µέθοδος που η 
έκθεση προτείνει, οι αδυναµίες που αφορούσαν το ΥΠΕΠΘ και τα ελλείµµατα του 
σε επίπεδο οργάνωσης, συντονισµού και τακτικής, περίπου αγνοήθηκαν. Αντίθετα 
ό,τι αφορούσε τους εκπαιδευτικούς και τις ευθύνες τους αποδόθηκαν στο ακέραιο 
και προβλήθηκαν κατά κόρον σε όλες τις αναλύσεις της Κυβέρνησης.   
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2ο  ΜΕΡΟΣ 
 
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΠΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1995-2004 
 

Ποιότητα της Εκπαίδευσης – Παράµετροι µε τους οποίους συναρτήθηκε 
άµεσα η αξιολόγηση στη χώρα µας 
 

Η αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου και ο βαθµός υλοποίησης των σκοπών 
και των στόχων της εκπαίδευσης αποτελεί βασική παράµετρο κάθε εκπαιδευτικού 
συστήµατος.  Σκοπός του η βελτίωση, η ποιοτική αναβάθµιση των συντελεστών της 
εκπαίδευσης, η εξέλιξη, η ανατροφοδότηση και η βελτίωση της παιδαγωγικής 
σχέσης µε τους µαθητές.  

Στόχοι  της αποτίµησης µε βάση το νοµικό πλαίσιο52 που προτάθηκε είναι: 
- Η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής στην τάξη 
- Η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής 
- Η άµβλυνση των ανισοτήτων 
- Η µείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας 
- Η ταχύτερη µετάδοση των πληροφοριών 
- Η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών µονάδων 
- Η επισήµανση των αδυναµιών του εκπαιδευτικού συστήµατος 
- Η αποτίµηση των προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθµιση του συνολικού 
εκπαιδευτικού αποτελέσµατος 

 
Ένας από τους στόχους της εργασίας µας είναι να αξιολογήσουµε, αφού 

παρουσιάσουµε το θεσµικό πλαίσιο που επιστρατεύθηκε για το σκοπό αυτό και τη 
στρατηγική του,  αν τα µέσα και τα εργαλεία που θεσµοθετήθηκαν µπορούσαν να 
αναλάβουν αυτό το βάρος, ως τέτοια, και σε ποιο βαθµό κατάφεραν να 
ανταποκριθούν στο ρόλο που ο νοµοθέτης τους απέδωσε. Θα δούµε επίσης, αν  
πρόκειται για έναν µηχανισµό ανατροφοδότησης ή απλώς για µια διαδικασία 
ελέγχου και διαπιστώσεων. 

Επίσης παράλληλα θα εξετάζουµε και τις θέσεις των επίσηµων φορέων 
έκφρασης πολιτικής (κόµµατα, συνδικάτα) που στην προσπάθειά τους να 
αντιπαρατεθούν ή να συµµετάσχουν στο διάλογο που άνοιξε µε τις πρωτοβουλίες 
της Κυβέρνησης και την εκδήλωση της πρόθεσής της να προχωρήσει σε 
«µεταρρύθµιση» του εκπαιδευτικού συστήµατος και στην οργάνωση ενός 
συνολικού µηχανισµού αποτίµησης, εκφράζουν τις δικές τους απόψεις και 
στρατηγικές γύρω από τα ζήτηµα αυτό. Ακριβώς επειδή δηλώνεται από την αρχή 
πως πρόθεση της πολιτικής που προτείνεται από την Κυβέρνηση είναι η πλήρης 
αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και µε την προσπάθεια αυτή συνδέεται 
άµεσα η διαδικασία ελέγχου της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης τη χώρα 
µας, για το λόγο αυτό θα δούµε ταυτόχρονα και τις τοµές που επιχειρήθηκαν σε 
βασικούς τοµείς µε τους οποίους συνδέεται η αποτίµηση, καθώς και τις θέσεις των 
φορέων στα µεγάλα και κεντρικά ζητήµατα όπως είναι αυτό της αποκέντρωσης, που 
ούτως ή άλλως συνδέεται άµεσα µε την αξιολόγηση και την πυραµιδωτή µορφή της, 
την επιµόρφωση που και αυτή ως τοµέας  θα πρέπει να παρακολουθεί τα 

                                                 
52 Ν. 2525/97, Εισηγητική έκθεση 
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συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και να προσαρµόζει τις 
µορφές και τα µέσα της στα συµπεράσµατα της.  

Θεωρούµε επίσης ως αµιγώς συσχετιζόµενο στοιχείο το κοµµάτι της διοίκησης 
της εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι ολόκληρη η διοικητική πυραµίδα έχει στρατηγικό 
ρόλο στον τοµέα της αξιολόγησης και της ανατίθεται το µεγαλύτερο κοµµάτι αυτής 
της διαδικασίας. 

Για τους λόγους αυτούς και για να µπορέσουµε να παρακολουθήσουµε τις 
εξελίξεις στο χώρο των πολιτικών που προτάθηκαν, κρίνουµε σκόπιµο να δούµε  
ποιες ήταν οι θέσεις και οι απόψεις των συνδικάτων  των εκπαιδευτικών το 
διάστηµα που προηγήθηκε του 1995. Είναι σηµαντικό να ξέρουµε πως προσέγγιζαν 
τα προβλήµατα της εκπαίδευσης σε πρωτ/θµιο και δευτ/θµιο επίπεδο, καθώς και τον 
τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπιζαν στη συγκεκριµένη συγκυρία το νοµοθετηµένο 
πλαίσιο που βρίσκονταν σε ισχύ και ρύθµιζε τη λειτουργία της εκπαίδευσης, σε 
πρωτ/θµια και δευτ/θµια, καθώς επίσης και πως ιεραρχούσαν τα αιτήµατά τους 
αυτά. 
Η ανάλυση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο  της κριτικής που ασκήθηκε στην πολιτική 
που υιοθετήθηκε από την πολιτεία στο διάστηµα 1990 – 1993, µια επιλογή 
νεοφιλελεύθερη που απηχούσε τις αντιλήψεις που κυριάρχησαν στην Ευρώπη στη 
δεκαετία του `80  και που σε ένα µεγάλο βαθµό θεωρήθηκαν το θατσερικό 
αντίστοιχο στη χώρα µας. 
 
 
 
Οι Στρατηγικές των συνδικάτων (∆ΟΕ – ΟΛΜΕ) 
 

Οι θέσεις53 της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών το διάστηµα αυτό 
ήταν σε γενικές γραµµές οι εξής: 

Εκτός από την υποχρεωτική παρακολούθηση της προσχολικής βαθµίδας, ένα 
κοµβικό στοιχείο για τη διεύρυνση της αντίληψης στον εκπαιδευτικό χώρο η ∆ΟΕ 
ζητά να θεσµοθετηθεί ενιαίος εκπαιδευτικός σχεδιασµός σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, ενώ στο επόµενο συνέδριο προβάλλεται ως κύριο αίτηµα το 
«ολοήµερο σχολείο54». Στην τεκµηρίωσή τους οι ∆άσκαλοι επισηµαίνουν πως «στις 
ραγδαίως µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές πραγµατικότητες και 
κοινωνικοοικονοµικές  συνθήκες της απασχόλησης της οικογένειας και της 
Πολιτείας δηµιουργούν νέα δεδοµένα. Με την εφαρµογή του διασφαλίζεται: α) ο 
δηµόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της Εκπαίδευσης, β) η οργανωτική και 
λειτουργική εµπλοκή και άλλων φορέων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µε 
σαφώς προσδιορισµένο πλαίσιο ευθυνών και αρµοδιοτήτων και µε κυρίαρχη την 
παρουσία τους στην εκπαίδευση, γ) τον κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση και 
λειτουργία του τον έχει ο δάσκαλος – παιδαγωγός, ο ρόλος του οποίου 
προσδιορίζεται από την δυνατότητά του, 

- να καλλιεργεί την αυτενέργεια της µάθησης 
- να ενισχύει τα µαθησιακά κίνητρα µέσω της ενθάρρυνσης 
- να καθοδηγεί όπου χρειάζεται την προσπάθεια 
 - να εµψυχώνει τις πρωτοβουλίες και την προσωπικότητα του παιδιού 
- να συµβουλεύει 

                                                 
53 Αποφάσεις 62ης  Γ.Σ. του κλάδου, Ιιούνιος 1993 
54 Πορίσµατα 9ου συνεδρίου ∆ΟΕ – ΠΟΕ∆, 26-27 Απρίλη 1995, Θέµα «Το ολοήµερο Σχολείο» 
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- να ενθαρρύνει την ευρηµατικότητα του παιδιού  
- να καλλιεργεί την αγάπη για το επίτευγµα 
δ) να λειτουργεί µε ενιαία παιδαγωγική αντίληψη των δραστηριοτήτων του, 
διδακτικών, παιδαγωγικών, ψυχαγωγικών, ε) να οργανώνεται έτσι ώστε να 
αποτελεί υπέρβαση του σηµερινού διδακτικοκεντρικού σχολείου. στ) η 
λειτουργία του στοχεύει στη δηµιουργία πολίτη υπεύθυνου, δηµιουργικού και 
συνειδητού µέλους στην κοινωνία. 

Επιπλέον, ζητάται από την εκπαίδευση, να λειτουργεί αντισταθµιστικά – 
εξισωτικά  για µειονεκτούντες κοινωνικά οµάδες και γεωγραφικές περιοχές, µε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις ηµιαστικές και αγροτικές, ζ) Να υπάρχει ευελιξία τόσο 
στη λειτουργία του, όσο και στην οργάνωση του µε βάση τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες, η) το ανοικτό πρόγραµµά του να στηρίζεται στη διαφοροποίηση, 
στη δυνατότητα επιλογής, θ) να απαλλάσσει την οικογένεια από δυσβάστακτα 
εκπαιδευτικά βάρη και να λειτουργεί συµβουλευτικά και όχι αντιπαραθετικά 
προς αυτή, να την ενισχύει αλλά βεβαίως δεν την υποκαθιστά, ι) να σχεδιάζεται 
µε τρόπο συστηµατικό, να λειτουργεί πειραµατικά, να αξιολογείται, ια) να 
πληροφορούνται και να ενεργοποιούνται όλες οι ζωντανές τοπικές κοινωνικές 
δυνάµεις κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν, ιβ) να συµβάλλει στη 
διαµόρφωση µιας διαφορετικής αντίληψης και κουλτούρας για το ρόλο και τη 
σχέση του µε την κοινωνία. ιγ) να µετασχηµατίζεται σε σχολείο χαράς, 
δηµιουργίας και ζωής, όπου ζουν µαθαίνουν, συναντώνται και επικοινωνούν 
δάσκαλοι, µαθητές και γονείς, ιδ) να µετατρέπεται σε εθνικό ανάχωµα απέναντι 
στις πολιτιστικές διεισδύσεις που επιχειρούνται µε την εισαγωγή ξένων 
προτύπων. 
 Παραθέτουµε το διεκδικητικό αυτό πλαίσιο και το σκεπτικό του γιατί όπως 
θα δούµε συµπίπτει ή δεν είναι µακριά, τουλάχιστον στη διατύπωσή του, µε τις 
δηλωµένες προθέσεις της στρατηγικής που θα προκριθεί από το ΥΠΕΠΘ.  

Στο διεκδικητικό αυτό πλαίσιο που προσεγγίζει  το ζήτηµα, οφείλουµε να 
αναγνωρίσουµε, µε τρόπο ολοκληρωµένο και πολιτικό, ζητώντας ένα ελεύθερο, 
δηµοκρατικό σχολείο, προστίθενται από το επόµενο συνέδριο συνοπτικά οι εξής 
θέσεις55: 

 
Α) Ουσιαστική εφαρµογή του θεσµού της ενισχυτικής διδασκαλίας 
Β) Επαναλειτουργία των τµηµάτων δηµιουργικής απασχόλησης 
Γ) Γενίκευση της προσχολικής αγωγής σε υποχρεωτική βάση για όλα τα παιδιά 
∆) Μείωση της αναλογίας µαθητών ανά ∆άσκαλο και Νηπιαγωγό. 
Ε) Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναµικού ( ∆ασκάλων και  Νηπ/γων) για τη 
διδασκαλία Μουσικής και Καλλιτεχνικών 
Ζ) Να παραµείνει το αντικειµενικό σύστηµα επετηρίδας των εκπαιδευτικών, ενώ 
τα αιτήµατα αυτά εµπλουτίζονται πραγµατικά παρακολουθώντας τις κοινωνικο-
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας µε τις παρακάτω θέσεις του επόµενου 
συνεδρίου56 θέτοντας επίκαιρα ζητήµατα όπως: 
α) η πλήρης κάλυψη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών ορισµένων 
ειδικών κατηγοριών του πληθυσµού (παλιννοστούντων, νεοπροσφύγων, 
τσιγγανόπουλων, κ.α.) 

                                                 
55 Αποφάσεις της 63ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1994 
 
56 Αποφάσεις της Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1996 
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β) ∆ιορισµό του αναγκαίου αριθµού των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ξένες 
γλώσσες και γυµναστών).  
Με τον τρόπο αυτό παρατηρώντας τη συνδικαλιστική προσέγγιση των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας µπορούµε να υπογραµµίσουµε πως  η Πολιτεία 
είχε στη διάθεσή της ένα πλαίσιο που µπορούσε να την βοηθήσει, και τη βοήθησε, 
γιατί η εκτίµησή µας είναι πως σε πρωτοβάθµιο επίπεδο η πολιτική στόχευση ήταν 
σε πολύ σωστότερο δρόµο και βεβαίως αυτό πιστώνεται στους ανθρώπους που 
πρωτοστάτησαν στη δροµολόγηση και στην πρόταξη τέτοιων στόχων. 

Την ίδια περίοδο η ΟΛΜΕ, το δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό σωµατείο, 
κατέθετε το δικό του διεκδικητικό πλαίσιο. Παρατηρώντας τα συνδικαλιστικά 
κείµενα που παράχθηκαν την περίοδο αυτή διαπιστώνουµε την ιδεολογική υπεροχή 
του 6ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, όπου ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο παρεµβάσεων, 
διορθωτικών κινήσεων αλλά και προτάσεων, εν τέλει µια συνολική στρατηγική 
πρόταση, θα µπορούσαν να σταθούν ο µπούσουλας του ΥΠΕΠΘ και της ηγεσίας 
του. Πρέπει επίσης να πούµε πως το διάστηµα 1994-1996 είναι ένα διάστηµα 
µελέτης, ανακοινώσεων προθέσεων από το ΥΠΕΠΘ αλλά οι σκέψεις αυτές (Εθνικό 
Απολυτήριο, Αποκέντρωση στα Σχολεία, θέσεις του τότε Υπουργού 
Γ.Α.Παπανδρέου) δε γνώρισαν τη νοµική τους θεσµοθέτηση. Η όλη τεκµηρίωση 
πάντως της ΟΛΜΕ στηρίζεται από το 1993 και µετά και στη δουλειά, επιστηµονικά 
τεκµηριωµένη, του ΚΕΜΕΤΕ. 

Τον Ιούλιο – Αύγουστο του 1993 καταγγέλλεται λοιπόν από την ΟΛΜΕ  ότι 
έχει δηµιουργηθεί «ένα απίστευτο πλέγµα νόµων και Π.∆. που ψηφίστηκαν και 
εκδόθηκαν κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, και τα οποία ενεργοποιούν και 
ενισχύουν ένα αυταρχικό, ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των  σχολείων και της 
εκπαίδευσης, µε στόχο το φρονιµατισµό και τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και 
τον έλεγχο της µετάδοσης της γνώσης57» Αυτό είναι το γενικό σκεπτικό της ΟΛΜΕ. 
Επίσης το δευτεροβάθµιο όργανο των καθηγητών ζητά: 

- «κατάργηση του πρόσφατα ψηφισθέντος θεσµικού πλαισίου ( νόµος για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την επαγγελµατική κατάρτιση, νόµος 
για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για τους σχολικούς συµβούλους 
και την αξιολόγηση των µαθητών Ν. 1966/1991) και τροποποίηση του Ν. 
1566/85 σύµφωνα µε τις θέσεις των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
… 

-  Αντιµετώπιση του προβλήµατος της διπλής βάρδιας, ώστε την επόµενη 
σχολική χρονιά το 25% των σχολείων διπλής βάρδιας να λειτουργούν µόνο 
πρωϊ…  

- Μείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα µε ανώτερο όριο τους 25 
µαθητές…  

- διατήρηση της επετηρίδας…εισαγωγική επιµόρφωση µετά το διορισµό και 
… συµµετοχή των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και των Επιστηµονικών 
Ενώσεων στις διαδικασίες αναµόρφωσης των αναλυτικών προγραµµάτων … 

-  Γενίκευση του θεσµού της ενισχυτικής διδασκαλίας  … Θεσµοθέτηση 
κινήτρων για την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των καθηγητών. 

 
Για τα εκπαιδευτικά προτείνει να αναθεωρηθεί ριζικά ότι αφορά στο περιεχόµενο 
της εκπαίδευσης , µε την αναµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων και την 
αλλαγή του συστήµατος συγγραφής και του περιεχοµένου των ∆ιδακτικών Βιβλίων. 
Στόχος της πρότασης αυτής η στέρεα µόρφωση απέναντι στον κατακερµατισµό της 

                                                 
57 Αποφάσεις 6ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, Ιούλιος – Αύγουστος 1993 
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γνώσης και της προσωπικότητας. Η ΟΛΜΕ διεκδικεί τη δηµιουργία ενός Σχολείου 
που να προσεγγίζει τη µόρφωση ως αυτόνοµο αγαθό, και που θα υπηρετεί τις 
πραγµατικές ανάγκες της ζωής και της κοινωνίας και θα ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των καιρών. Για το λόγο αυτό προτείνει στο πλαίσιο των αναλυτικών 
προγραµµάτων την: 

- Ενιαία θεώρηση στόχων, αντικειµένων, µεθόδων σε όλες τις βαθµίδες της 
Εκπαίδευσης. 

- ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης … 
- Αποκεντρωτικός χαρακτήρας και ευελιξία προσαρµογής στις τοπικές, 

κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες 
- Έµφαση στη µεθοδολογία της γόνιµης προσέγγισης των γνωστικών 

αντικειµένων και όχι στους ποσοτικούς στόχους 
- Σεβασµός και αξιοποίηση ιδιαιτεροτήτων, κλίσεων και δεξιοτήτων του 

ατόµου. 
- Μεθοδευµένη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας. 

 
Σχετικά µε το περιεχόµενο της εκπαίδευσης  και την ποιοτική του αναβάθµιση, 
προτείνει να προστεθούν: 

- νέοι κύκλοι γνωστικών αντικειµένων στο γυµνάσιο 
- εξοικείωση µε την τεχνολογία 
- περιορισµένες επιλογές µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
- αυτονοµία του Λυκείου 
- αλλαγή στο σύστηµα εισαγωγής 
- τροποποίηση του παραδοσιακού ρόλου του καθηγητή 
- πειραµατική εφαρµογή των µέτρων 

 
Για τα διδακτικά βιβλία καταθέτει µια πρόταση που στηρίζεται στα πορίσµατα 
οµάδων εργασιών ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ: 

- πολλαπλή πρόσβαση στη γνώση για τους µαθητές  
- σύγχρονο και ευέλικτο αναλυτικό πρόγραµµα 
- ένα βασικό διδακτικό βιβλίο µε βοήθεια από αντίστοιχα 
- την ευθύνη της έκδοσης αναλαµβάνει συλλογικό όργανο (ΠΙ., Εκπαιδευτικές 

Οργανώσεις και  Επιστηµονικές Ενώσεις) 
- Παράλληλη έκδοση βιβλίων του εκπαιδευτικού 
- Οργάνωση δανειστικών βιβλιοθηκών 
 

Για το ζήτηµα της αξιολόγησης η ΟΛΜΕ προτείνει: 
- αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
- δηλώνει την αντίθεση της στην αξιολόγηση – έλεγχο του εκπαιδευτικού και 

του έργου του 
Απαιτεί µη σύνδεση της αξιολόγησης µε την υπηρεσιακή εξέλιξη και εκτιµά πως η 
αξιολόγηση κατακερµατίζει τη συνολική εκπαιδευτική συµπεριφορά µε επιµέρους 
αξιολογούµενα στοιχεία. Ακόµη τονίζει πως η πραγµατοποίηση επισκέψεων στην 
αίθουσα διδασκαλίας µε σκοπό τη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων έχει ευκαιριακό 
χαρακτήρα, και άρα δεν αποτυπώνει την εικόνα του µαθήµατος και τις ικανότητες 
του καθηγητή. 
  Πολύ συγκεκριµένα καταγράφει και παρουσιάζει τις θέσεις των καθηγητών  
για τον προγραµµατισµό και την αξιολόγηση τους εκπαιδευτικού έργου: 

- σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και 
όχι ο διοικητικός έλεγχος και η πειθάρχηση των καθηγητών 
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- ο σύλλογος διδασκόντων αποκτά ουσιαστικό ρόλο µε την ανάληψη 
αρµοδιοτήτων στην αξιολόγηση καθώς και στην κατάρτιση ερευνητικών και 
επιµορφωτικών προγραµµάτων 

- η αξιολόγηση συνδέεται µε την υποβοήθηση και την ανάπτυξη ερευνητικών 
και πειραµατικών εργασιών στα σχολεία 

- ο ρόλος του σχολικού συµβούλου είναι καθοδηγητικός και παιδαγωγικός 
- η υπηρεσιακή κρίση γίνεται µόνο για τη στελέχωση της εκπαίδευσης και δε 

συνδέεται µε τη µισθολογική εξέλιξη. 
Συγκεκριµένα: 
- Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος διδασκόντων λαµβάνοντας 

υπόψη τα δεδοµένα και τις συνθήκες της σχολικής µονάδας, αφού προηγηθεί 
προγραµµατισµός κατά τοµείς γνώσεων και συνεργασία µε το σχολικό 
συµβούλιο για την οργάνωση των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και 
γενικότερα της σχολικής ζωής, κάνει τον προγραµµατισµό του σχολικού 
έργου και τον υποβάλλει στον Προϊστάµενο ∆.Ε. και τους σχολικούς 
συµβούλους που διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους. 

- Στη συνέχεια ο Σύλλογος συνεδριάζει και οριστικοποιεί τον 
προγραµµατισµό της σχολικής χρονιάς. Οι παιδαγωγικές συνεδρίες του Α` 
και Β` τριµήνου προσλαµβάνουν ουσιαστικό χαρακτήρα. Ο Σύλλογος 
συζητά την πορεία του προγραµµατισµού και προβαίνει στις απαιτούµενες 
διορθωτικές κινήσεις. 

- Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος µε συνυπευθυνότητα και µέσα 
σε ένα κλίµα που ενισχύει και ενθαρρύνει και ανυψώνει το ρόλο του 
καθηγητή κάνει τον απολογισµό του έργου που αναφέρεται: στο βαθµό 
υλοποίησης, στα αίτια των αποκλίσεων, στις σχέσεις και στην εξέλιξη του 
µαθητικού δυναµικού, στις προτάσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου. 

 
∆ιαπιστώνουµε πως το σύνολο των θέσεων των δυο δευτεροβάθµιων 

συνδικαλιστικών οργάνων κινείται µε τρόπο σοβαρό και ολοκληρωµένο στην 
κατεύθυνση της ανάδειξης των προβληµάτων και της δροµολόγησης της επίλυσής 
τους. ∆ιαπιστώνουµε επίσης πως πίσω από τις θέσεις αυτές υπάρχει ένα πολιτικό 
σκεπτικό που διεκδικεί την περαιτέρω διεύρυνση δηµοκρατικών κατακτήσεων, για 
το σχολείο και  για τον εκπαιδευτικό, αναβάθµιση του ρόλου του ως 
πρωταγωνιστικό και υπεύθυνο παράγοντα της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και 
την απόσυρση µιας σειράς νοµοθετηµάτων νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης και 
οπτικής. ∆ιέπονται από αρχές προοδευτικές για το σχολείο, συγκροτηµένες και 
καθόλου ακραίες. Βεβαίως πρόκειται για µια διακήρυξη αρχών που διατυπώνονται 
µε γενικό τρόπο και χρειάζονται εξειδίκευση για την εφαρµογή τους. Όµως 
κινούνται σε µια κατεύθυνση θετική και κυρίως απαντούν στα ζητήµατα της 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας στη χώρα µας.  
 Εκτιµούµε πως, αν υιοθετούνταν οι προτάσεις αυτές, ή τέλος πάντων αν 
µέσα από διάλογο προέκυπτε συναινετικά µια σειρά αναγκαίων αλλαγών και 
βελτιώσεων, τα αποτελέσµατα θα ήταν πολύ πιο θετικά και αξιόλογα. ∆υστυχώς, 
όπως θα δούµε στη συνέχεια η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ επέλεξε την τακτική 
του «κρύου ντους». Απέναντι σε µια τέτοια επιλογή τα περιθώρια συνεννόησης, 
είναι ελάχιστα. Ο διάλογος που προηγήθηκε των ρυθµίσεων δεν απέδωσε, ενώ τα 
µέτρα που θεσµοθετήθηκαν κρατούσαν σε πολλές περιπτώσεις τη φρασεολογία και 
τη διατύπωση του διεκδικητικού πλαισίου των συνδικαλιστικών φορέων, ενώ στην 
ουσία δροµολογούσαν ρυθµίσεις µε άλλο περιεχόµενο. Αυτό δε σηµαίνει ότι στο 
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νοµοθετικό πλαίσιο δεν εντάχθηκαν θετικές στρατηγικές. Ούτε υποστηρίζουµε στην 
εργασία µας αυτή πως ο µόνος φορέας που έχει λόγο για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα 
είναι οι εκπαιδευτικοί δια των εκπροσώπων τους. Όµως, το δικαίωµα να γνωρίζουν 
οι εκπαιδευτικοί της τάξης πολύ καλύτερα τα ζητήµατα του χώρου τους και την 
ευαισθησία τους να προτείνουν συγκροτηµένες λύσεις θα πρέπει κάθε ευνοµούµενη 
πολιτεία να την αναγνωρίζει και να προσπαθεί να τις εντάσσει στις πολιτικές της 
επιλογές. 
  
 
 
 
 
  
Το θεσµικό πλαίσιο και οι πολιτικές πρωτοβουλίες από τις οποίες προκύπτουν 
τα εργαλεία και τα µέσα που θεσπίστηκαν από το 1995 – 2004 (Συνοπτικά) 
 
 Εργαλεία και Μέσα  
 

- το 1995 ιδρύεται το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) 
- ειδική οµάδα εργασίας αναλαµβάνει κατόπιν ανάθεσης του ΥΠΕΠΘ τη 

σύνταξη τεκµηριωµένου κειµένου επισκόπησης-αξιολόγησης της ελληνικής 
εκπαίδευσης 

- το 1996 λειτουργεί το Τµήµα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(ΠΙ) για την επεξεργασία προτάσεων για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και για την αξιολόγηση των µαθητών  

- Π.∆. 399/95 ΦΕΚ 223/τ.Α`/31.10.1995 που τροποποιεί τη σύνθεση των 
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτ/θµιας και 
∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης και ανακαθορίζει τις αρµοδιότητές τους 

- Π.∆. 398/95 ΦΕΚ 223/τ.Α`/17.6.1996, αρθρ. 54 Επιλογή στελεχών της 
Εκπαίδευσης 

- Ν.2817 ΦΕΚ78/τ.Α`/14.3.2000, Αρθρο14, παρ.29 Συγκρότηση 
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων – ΑΠΥΣ∆Ε & παρ.31 Συµβούλια Επιλογής 
Στελεχών 

- Π.∆. 86/2001 σχετικά µε την εξειδίκευση και βελτίωση των ρυθµίσεων του 
Ν.2525/97 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των µαθητών 

- ρυθµίσεις που αφορούν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών εξειδικεύονται στις διατάξεις του Ν. 2986/2002, οπότε η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των σχολικών µονάδων ανατίθεται 
στο ΚΕΕ και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 
ανατίθεται στο ΠΙ: 
Αρθρο 1. Οργάνωση Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης 
Αρθρο 2. ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 
Αρθρο 3. Προϊστάµενοι – Επιλογή τοποθέτηση 
Άρθρο 4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 
Άρθρο 5. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
Άρθρο 6. Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 
Άρθρο 7. Υπηρεσιακά Συµβούλια και Συµβούλια Επιλογής 
Άρθρο 8. Οργανωτικά θέµατα υπηρεσιών και σχολικών µονάδων 
Άρθρο 9 Θέµατα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού 
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- Π.∆. 1 /2002 «Σύνθεση και συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών 
συµβουλίων πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας εκπαίδεσης και ειδικής αγωγής, 
αρµοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των 
αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των συµβουλίων αυτών»  

- Π.∆. 25/2002 ΦΕΚ 20/τ.Α`/7.2.2002, Αναπροσδιορισµός προσόντων και 
κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας εκπαίδευσης 
και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών 

- Υ.Α. Φ. 353.1/324/105657/∆1ΦΕΚ1340/τ.Β`/16.10.2002, Καθορισµός των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων διδασκόντων 

- Ν. 3260 ΦΕΚ 15/τ.Α`/6.8.2004, ρυθµίσεις προσλήψεων και θεµάτων 
δηµόσιας διοίκησης Αρθ. 12 Θέµατα ∆ιοίκησης Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
Κατά πόσο όλο αυτό το πλαίσιο είναι λειτουργικό και διασφαλίζει την ποιότητα 

για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης; Από το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο µε 
κριτήριο την προσθήκη ή τη διαφοροποίηση παραµέτρων που επηρεάζουν την 
αξιολόγηση θα αναφερθούµε στις διατάξεις εκείνες που την καθορίζουν. Θα 
περιοριστούµε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τη συστηµατοποίηση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε την αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου και δε θα 
ασχοληθούµε µε το κοµµάτι της αξιολόγησης των µαθητών, αν και εντάσσεται στη 
γενικότερη ενότητα αξιολόγηση-αποτίµηση. Θεωρούµε πως κάτι τέτοιο θα διεύρυνε 
κατά πολύ την έρευνά µας και άρα ξεπερνά τα όρια της εργασίας µας.    
 
 
Θέµα 1ο : Αξιολόγηση - αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου – το νοµικό 
πλαίσιο 
  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που είχε 
θεσµοθετηθεί στη χώρα µας και σχετίζεται άµεσα µε την αξιολόγηση.  
 
Η ίδρυση του τµήµατος αξιολόγησης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Ν. 2083/1992 ΦΕΚ Α` 159 
 
Αναφέρουµε τις ρυθµίσεις του Νόµου αυτού συνοπτικά γιατί: 
α) Στο τέλος της παρ. 5, άρθ. 30, στον Νόµο 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α` προστίθεται 
εδάφιο που έχει ως εξής: 
«στ. τµήµα αξιολόγησης». 
 Με βάση λοιπόν τα όσα προέβλεπε ο νόµος αυτός: 
β) Συνίσταται έκτη θέση αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ο 
οποίος προεδρεύει του τµήµατος αξιολόγησης. 
γ) Πρόεδρος ή αντ/δρος του Π.Ι. µπορεί να ορίζεται και µη εν ενεργεία καθηγητής 
Α.Ε.Ι. 

Έχουµε λοιπόν να κάνουµε µε τη συγκρότηση ενός εργαλείου αξιολόγησης  
από το 1992 που έρχεται βέβαια να προστεθεί στο νοµοθετικό πλαίσιο της περιόδου 
1989 – 1993 και το οποίο κατόπιν αιτήµατος των συνδικαλιστικών οργάνων 
καταργήθηκε. Καταργήθηκε όλο το πλαίσιο εκτός της συγκεκριµένης διάταξης που 
ανέθετε στο Π.Ι. την εποπτεία και το συντονισµό της αξιολόγησης. 
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Η Ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας  
Ν. 2327/1995 
 
Με το άρθρο 2 του ανωτέρω Νόµου στο εδ.1, ιδρύεται το Κ.Ε.Ε.. Σκοπός58 του 
είναι η παραγωγή έρευνας σε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και ιδίως σε 
θέµατα οργάνωσης της εκπαίδευσης, µεθόδων διδασκαλίας, συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η εκπόνηση µελετών και η τεκµηρίωση στα 
θέµατα αυτά. 
 
 
Οργάνωση και Λειτουργία του Κ.Ε.Ε. 
Π.∆. 119/1998, ΦΕΚ Α` 102/15/9/98  
 
Όπως προβλέπονταν µε το Π.∆. 119/1998 θεσµοθετήθηκε η Οργάνωση και 
Λειτουργία του ΚΕΕ. 

 Στο άρθ. 1 αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί του Κ.Ε.Ε.. Συγκεκριµένα: 
«1. Πραγµατοποιεί επιστηµονικές έρευνες και µελέτες για θέµατα, που αφορούν 
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και τις Επιστήµες της Αγωγής γενικότερα και 
ειδικότερα το σχεδιασµό, την Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης, τη 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλα συναφή θέµατα. 
2. Αναλαµβάνει και εκτελεί βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα ερευνητικά 
προγράµµατα. 
3. Αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση ερευνητικών έργων σχετικών µε τους σκοπούς 
του και εποπτεύει την εκτέλεσή τους. 
4. Συλλέγει, αξιολογεί, ταξινοµεί και δηµοσιεύει στοιχεία και πορίσµατα ερευνών 
σχετικών µε την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
5. ∆ηµιουργεί βάσεις εκπαιδευτικών δεδοµένων και συναφών στοιχείων. 
6. Υποστηρίζει τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του 
ΥΠΕΠΘ. Σε θέµατα οργάνωσης της εκπαίδευσης και σχεδιασµού της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 
7. ∆ιοργανώνει επιστηµονικά συνέδρια για θέµατα εκπαιδευτικής έρευνας, εθνικές 
και διεθνείς συναντήσεις και διασκέψεις και κάθε άλλου είδους εκδηλώσεις 
σχετικές µε τους σκοπούς του και δηµοσιεύει τα πορίσµατά τους. 
8. Εκδίδει  επιστηµονικό περιοδικό, σχετικό µε την εκπαιδευτική έρευνα στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
9. Συνεργάζεται µε αντίστοιχα επιστηµονικά ιδρύµατα, κέντρα και ινστιτούτα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού µε επιστηµονικές και εκπαιδευτικές ενώσεις και 
άλλους φορείς που ασχολούνται µε την εκπαιδευτική έρευνα. 
10. Συµµετέχει σε δραστηριότητες που αφορούν την κατάρτιση και επιµόρφωση 
εκπαιδευτικών και άλλων επιστηµόνων σε θέµατα εκπαιδευτικής έρευνας και 
λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέσο για την ανάπτυξη και προαγωγή της εκπαιδευτικής 
έρευνας στην Ελλάδα, και για τη διάδοση και αξιοποίηση των πορισµάτων της. 
11. Εκτελεί όποιο άλλο έργο του ανατεθεί από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων που έχει σχέση µε τους σκοπούς του και το σχεδιασµό της 
ελληνικής εκπαίδευσης γενικότερα.  
Οι αρµοδιότητες σε σχέση µε την αξιολόγηση θα οριστούν επακριβώς µε το Ν. 
2986/02 όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

                                                 
58 Ν.2327, αρθ. 2, εδ. 2 
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Στα συγκεκριµένα νοµικά κείµενα και στο καταστατικό λειτουργίας του 
ΚΕΕ γίνεται αναφορά στην κατάρτιση, επιµόρφωση. Ανατίθεται επίσης η συλλογή 
επιστηµονικών δεδοµένων και η αξιολόγησή τους καθώς και η εκτέλεση κάθε 
άλλου έργου που του αναθέτει το ΥΠΕΠΘ. Ακόµη η αξιοποίηση των στοιχείων 
αυτών που προκύπτουν από την εκπαιδευτική έρευνα. Το τµήµα αυτό της έρευνας 
για πρώτη φορά αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο της αποτίµησης, µε δεδοµένα 
που έχουν συλλεγεί και αναλυθεί µε τρόπο µεθοδικό και επιστηµονικό. 
  Ως µέσο αναλαµβάνει ρόλο στρατηγικό, την τεκµηρίωση και την παραγωγή 
υλικού που θα έρθει να συµβάλει στην ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 
έργου. 
 
 
 
Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
Ν.2525/1997, Αρθρ. 8 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
 

Ο νόµος αυτός αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της λεγόµενης «µεταρρύθµισης 
του Αρσένη». Στα δέκα άρθρα του ρυθµίζονται όλα τα θέµατα λειτουργίας 
πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας εκπαίδευσης. Στο άρθρο 8, ως αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας εκπαίδευσης νοείται η διαδικασία 
«αποτίµησης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και του βαθµού 
υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της όπως αυτοί καθορίζονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία». 

Στο άρθρο 3 αναφέρεται πως κατά την αξιολόγηση «εκτιµάται η επάρκεια 
των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η απόδοση 
των σχολικών µονάδων, καθώς και γενικότερα η αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο».Στο άρθρο 4 προβλέπεται από ποιους ασκείται η αξιολόγηση αυτή, «από 
τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων, τους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και 
Γραφείων, τους Σχολικούς Συµβούλους κα το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών 
(Σ.Μ.Α.), ως εξής: 
 α) ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για τη 
σχολική µονάδα την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 
µονάδας. 
 β) ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης και οι Προϊστάµενοι Γραφείων συντάσσουν 
αξιολογική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών µονάδων της 
αρµοδιότητάς τους, για τους ∆ιευθυντές των εν λόγω σχολικών µονάδων και για το 
εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί µε οποιονδήποτε τρόπο στη ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης συντάσσει επίσης 
αξιολογική έκθεση για τους προϊσταµένους Γραφείων Εκπαίδευσης και για τον 
Προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.  
γ) ο Σχολικός Σύµβουλος υποστηρίζει το επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο των 
εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του και συντάσσει αξιολογική έκθεση για 
θέµατα που αφορούν την επιστηµονική και διδακτική επάρκεια το εκπαιδευτικού. 
Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί Σχολικός Σύµβουλος ή αυτός που έχει ορισθεί 
κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάσσονται από τον αναπληρωτή του. 
δ) η αξιολόγηση ασκείται και από το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.) Για το 
σκοπό αυτό συνιστώνται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις µονίµων αξιολογητών 
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ΠΕ κατηγορίας στο ΥΠΕΠΘ. Η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων γίνεται 
µε δηµόσιο διαγωνισµό. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από τους Υπουργούς 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο. Με την 
προκήρυξη καθορίζονται ο αριθµός και η ειδικότητα των υπό πλήρωση θέσεων, τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο χρόνος και ο τόπος 
διενέργειας του διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι πρέπει  να µην έχουν υπερβεί το 55ο 
έτος της ηλικίας τους και να έχουν ιδιαίτερα αυξηµένα προσόντα, σηµαντική 
διδακτική προϋπηρεσία59…». 

Σηµαντικό είναι να δούµε σε τι εξετάζονται οι υποψήφιοι για το Σ.Μ.Α. 
όπως αναφέρεται στο εδ. Ε του συγκεκριµένου άρθρου. «οι υποψήφιοι εξετάζονται 
σε θέµατα που αναφέρονται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της 
εκπαίδευσης, στη θεωρία και τη µεθοδολογία της αξιολόγησης, καθώς και σε 
θέµατα που αναφέρονται στο σύνολο του γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητάς 
τους, όπως προβλέπεται στα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων. Οι υποψήφιοι 
επιλέγονται µε γραπτή εξέταση και δηµόσια  συνέντευξη». 

 Όπως καταλαβαίνουµε, πρόκειται για ένα Σώµα µε υπερεξουσίες αφού 
προβλέπεται η επάρκεια τόσο σε διοικητικά, όσο και σε εκπαιδευτικά ζητήµατα, το 
οποίο θεωρήθηκε ως επαναφορά του επιθεωρητισµού.  

Επίσης προβλέπεται στο εδάφιο ζ  ότι «για την εποπτεία, τον έλεγχο και τον 
συντονισµό των µελών του Σ.Μ.Α. και των Σχολικών συµβούλων συνιστάται 
Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.) µε θητεία, αποτελούµενη 
από προσωπικότητες κύρους που διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η ως άνω Επιτροπή υπάγεται στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». 
Για το έργο των µελών του Σ.Μ.Α. προβλέπεται στο επόµενο εδάφιο: 
«ι) Η αξιολόγηση της σχολικής µονάδας και των εκπαιδευτικών µε αποκλειστική 
ευθύνη τους. 
ιι) η σύνταξη ερωτηµατολογίων αξιολόγησης κάθε σχολικής µονάδας 
ιιι) Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και των κέντρων, µονάδων και 
υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης που 
υποβάλλεται στην Ε.Α.Σ.Μ. 
ιv) ο έλεγχος της ακρίβειας κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους 
µαθητές 
v) Η παραποµπή προς τα αρµόδια όργανα για την υποβολή της στην Ε.Α.Σ.Μ. 
vi) H παραποµπή προς τα αρµόδια όργανα για την επιβολή οποιασδήποτε 
πειθαρχικής ποινής στους εκπαιδευτικούς». 

Στο επόµενο εδάφιο αναφέρεται πως «για τη µονιµοποίηση, την εξέλιξη και 
την επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης απαιτείται προηγούµενη έκθεση 
των µονίµων αξιολογητών. Κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών από τους µονίµους αξιολογητές λαµβάνονται υπόψη και οι εκθέσεις 
της εσωτερικής αξιολόγησης».  

Οι νοµοθετικές αυτές ρυθµίσεις εξειδικεύονται µε την Υ.Α. ∆2/1938/26-2-
98 και λίγο αργότερα µε το Π.∆. 140/8/5/98 που ολοκληρώθηκε µε την Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΠΘ Γ2/4791/7-9-98 «∆ιαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου» µε 
το οποίο καθορίζονται ο χρόνος, το περιεχόµενο και ο τύπος αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών, το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών, η Επιτροπή Αξιολόγησης της 

                                                 
59 Ν. 2525, αρθ.8, εδ.δ, παρ. ι - ιι 
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Σχολικής Μονάδας, κ.λπ. Ενώ παράλληλα µε το Π.∆. 134/20-5-98 καθορίζονται τα 
όρια και η διαδικασία µονιµοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και της υπηρεσιακής τους εξέλιξης. 

Το άρθρο 8 του ν. 2525/97 καταργήθηκε µε πρόβλεψη του νόµου 2986/2002, 
µια και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ τα όσα προέβλεπε. Επειδή όµως αποτελεί το 
κατεξοχήν µέσο αξιολόγησης που ψηφίστηκε και επειδή προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, θα δούµε πως το αντιµετώπισαν τα οι 
επίσηµοι φορείς της πολιτικής εκπροσώπησης, τα κόµµατα και τα συνδικαλιστικά 
όργανα. 

 
 
 
 

Οι θέσεις των Κοµµάτων για την «εκπαιδευτική µεταρρύθµιση» του ν. 2525 
και η στρατηγική µέσα από την οποία αντιµετώπιζαν το ζήτηµα 
 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να δούµε πως παρουσίασε το ζήτηµα το ΠΑΣΟΚ ως 
κόµµα της πλειοψηφίας, καθώς και που στήριξαν την κριτική τους και το σκεπτικό 
τους τα υπόλοιπα κόµµατα που αντιπροσωπεύονται στο εθνικό κοινοβούλιο. 
Α) Η θέση της Κυβέρνησης, όπως είναι αυτονόητο, θέλει η εκπαίδευση, µέσα από 
τις πολιτικές πρωτοβουλίες, να αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών. Ως 
υπόβαθρο στην πολιτική αυτή θεωρεί τη δια βίου εκπαίδευση, και δίνει 
προτεραιότητα στην ανάγκη για ριζοσπαστικές τοµές στη δοµή και στη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήµατος. ∆ιαπνέεται από τις παρακάτω αρχές: 

- Η εκπαίδευση οφείλει να παρέχει σε όλους ισότιµη πρόσβαση στα αγαθά της 
Παιδείας 

-  Η δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το 
θεµέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής 

- Η ανθρωπιστική παιδεία και η γνώση της ιστορικής και πολιτισµικής 
παράδοσης του λαού µας, πρέπει να συνιστούν τα θεµελιώδη ιδεώδη της 
ελληνικής εκπαίδευσης. 

Για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση το Ενιαίο Λύκειο (που θεσµοθετείται µε τον 
ν. 2525) είναι η απάντηση στο απαιτητικό γνωστικό περιβάλλον της εποχής µας, 
καθώς και η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µια 
που η κατοχή του απολυτηρίου θα επιτρέπει την εισαγωγή στην ανάλογη σχολή. 
Επίσης τα προγράµµατα σπουδών επιλογής ( διατµηµατικές εργασίες), το 
ανοιχτό πανεπιστήµιο θα έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην ποιοτική 
αναβάθµιση της οικονοµίας και της κοινωνίας µας. 

Ένα ζήτηµα που αναδεικνύεται είναι η αλλαγή στον τρόπο διορισµού. Η 
επετηρίδα αντικαθίσταται µε αδιάβλητο αξιοκρατικό σύστηµα επιλογής των 
µελλοντικών εκπαιδευτικών…Στην ίδια κατεύθυνση της αναβάθµισης του 
ρόλου του εκπαιδευτικού, αλλά και της ποιότητας του παρεχόµενου διδακτικού 
έργου στο χώρο της εκπαίδευσης, αποβλέπει και η εισαγωγή ενός νέου 
συστήµατος αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η καταχρηστική εφαρµογή του θεσµού του 
επιθεωρητή κάποια χρόνια πριν, και η απολίθωση του σε ένα παράγοντα 
ανεξέλεγκτης κρίσης του έργου του εκπαιδευτικού, διαµόρφωσε 
αντανακλαστικά απέχθειας σε κάθε µορφή αξιολόγησης, τα οποία όµως είχαν 
ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αρνητικών φαινοµένων, καθώς µ` αυτόν τον 
τρόπο εξέλιπαν οι θεσµικές δικλείδες, που θα συνέβαλλαν στη βελτίωση του 
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ίδιου του εκπαιδευτικού, αλλά και στη διαρκή αναβάθµιση του παρεχόµενου 
εκπαιδευτικού έργου.  

Τις αρνητικές αυτές συνέπειες, αίρει αυτό το σχέδιο νόµου, προβλέποντας τη 
θεσµοθέτηση στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
αξιοκρατικών διαδικασιών αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, αλλά και 
της σχολικής µονάδας. … στο προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί, θα υπάρξουν 
όλες εκείνες οι εγγυήσεις για την ουσιαστική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 
ακριβώς µέσα από την αξιολόγηση του έργου του…. Ακόµη καθιερώνεται η 
εφαρµογή του ολοήµερου σχολείου… η δηµιουργία σχολείων δεύτερης 
ευκαιρίας. Προβλέπεται επανασχεδιασµός του θεσµού του σχολικού 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί µια επιπρόσθετη 
απόδειξη της οργανικότερης διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την 
αγορά και την κοινωνία την οποία επιχειρεί η προωθούµενη µεταρρύθµιση.  

Επιτελικά όργανα όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα πρέπει να 
αποκτήσουν στρατηγικό ρόλο, ο οποίος προσιδιάζει στην αποστολή τους ώστε 
να επιτελούν το έργο τους µε επιτυχία και αποτελεσµατικότητα, απαλλαγµένα 
από γραφειοκρατικές δουλειές και κακώς νοούµενες δηµοσιοϋπαλληλικές 
αγκυλώσεις. Σε αυτή τη λειτουργική ανάπλαση του Π.Ι., προς την κατεύθυνση 
της µεγαλύτερης ευελιξίας και της µακροσκοπικής προσέγγισης των 
προβληµάτων, αποβλέπουν οι ρυθµίσεις που το αφορούν60. 

 
Από την άλλη πλευρά η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ως αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης, καταγράφεται µέσα από τα πρακτικά της Βουλής κατά τη 
συζήτηση του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου,  ως εξής: 
Μιλά για αιφνιδιασµό και πως το σχέδιο νόµου δεν τέθηκε υπόψη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (επικαλείται την κατάθεση της ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ στην 
Επιτροπή της Βουλής). Υποστηρίζει πως µετατρέπει το Λύκειο σε ένα διαρκές 
εξεταστικό σύστηµα. ∆ιαφωνεί µε την κατάργηση των τριών τύπων σχολείων στη 
δευτεροβάθµια. Ακόµη εκφράζει επιφυλάξεις σε σχέση µε ποιο πρόγραµµα, µε ποια 
βιβλία και µε ποιους καθηγητές θα διδάξουν και θα εφαρµόσουν το πρόγραµµα 
αυτό. «Αυτούς που τους στερήσατε το δικαίωµα της συνεχούς επιµόρφωσης, 
αναστέλλοντας τη λειτουργία των ΠΕΚ για την επιµόρφωση των µονίµων 
καθηγητών;». Ακόµη βλέπουν πως ο µαθητής θα βρίσκεται κάτω από µια 
διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης. Ο νέος τρόπος εισαγωγής θα έχει ως συνέπεια να 
αυξήσει το άγχος των µαθητών και των γονέων, να εκθρέψει την παραπαιδεία… 

Για τη διαδικασία πρόσληψης κρίνει πως η επετηρίδα, που ήρθε ως 
αποτέλεσµα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ  είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί ο αριθµός 
των διοριστέων εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες της 
εκπαίδευσής µας. ∆υστυχώς η επετηρίδα εξάντλησε οριστικά το σκοπό της και δεν 
υπήρξε ατυχέστερος τρόπος για την ανάδειξη των δασκάλων. «Γι` αυτό καταθέσαµε 
(η Ν.∆.) ολοκληρωµένη πρόταση, ούτως ώστε σε µια µεταβατική περίοδο και ο 
πραγµατικός αριθµός των αδιορίστων, αλλά και η εκπαίδευση να ικανοποιηθούν και 
να ωφεληθούν αντίστοιχα».  

Όσον αφορά το άρθρο 8 που προβλέπει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών, τονίζεται, ότι «επιτέλους χαιρόµαστε γιατί το 
ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση του, έστω και αργά, αντιλήφθηκε ότι η κατάργηση της 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που επί δεκαοκτώ χρόνια υιοθετούσε κάτω από την 
πίεση των συνδικαλιστικών της οργάνων, µόνο προβλήµατα συσσώρευσε και να 

                                                 
60 Πρακτικά της βουλής 2.9.97, συνεδρίαση ΛΑ`, σελ. 942 - 945 
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προχωρήσει στη δική µας θέση, που πάντοτε είµεθα υπέρ της αξιολόγησης µε 
αδιάβλητους και αντικειµενικούς τρόπους, όπως στο τελευταίο προεδρικό διάταγµα 
επί υπουργίας Γ. Σουφλιά».  

Για το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών υπογραµµίζουν: «Αφού ο 
εκπαιδευτικός θα αξιολογείται από τους φυσικούς προϊσταµένους του µέσα από την 
εκπαιδευτική κοινότητα, τι τους θέλετε τους νέους τετρακόσιους πραιτοριανούς σας 
αξιολογητές, οι οποίοι µάλιστα θα έχουν το δικαίωµα επιβολής πειθαρχικών 
ποινών; …και εµείς δεχόµεθα την αξιολόγηση, αλλά πάντοτε από ειδικούς 
ανθρώπους εκπαιδευτικούς, µέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι από ξένα 
σώµατα που οι σχετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου καθαρά και ξάστερα το 
επιτρέπουν…». 

 Η κατασπατάληση εκατό δισεκατοµµυρίων δρχ. για την κάλυψη των 
δαπανών που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο αυτό, έστω και αν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα καλύψει το 75% αυτής, προσδίδει τη βαρύτητα του εγχειρήµατος που 
προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. «Η νέα ρύθµιση δεν είναι για λίγα χρόνια, ούτε η 
συνδροµή της Ε.Ε. θα είναι διαρκής. Γι` αυτό ακριβώς το λόγο επιτάσσεται 
σοβαρότερη αντιµετώπιση του όλου προβλήµατος της παιδείας για το καλό του 
έθνους µας και των γενεών που µας έρχονται και όχι µε ενηµέρωση µέσω των ΜΜΕ 
που και χθες ακόµα έγινε από ανθρώπους που επιλεκτικά βάζει η κυβέρνηση για να 
διαφηµίσει το νοµοσχέδιό της. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε  το 
νοµοσχέδιο στην κατ` αρχήν συζήτηση και επιφυλασσόµενοι διατυπώνουµε τις 
οποιεσδήποτε προτάσεις µας στην κατ` άρθρον συζήτηση του»61. 
   

Το ΚΚΕ και ο ειδικός αγορητής του επί του θέµατος, εξέφρασε τις 
παρακάτω θέσεις: 
«Μια καλή εκπαιδευτική πολιτική υποτάσσει την τεχνολογία και δεν υποτάσσεται 
σε αυτήν. Όλο και πιο πολύ η φοίτηση στο Λύκειο είναι αποσυνδεµένη από την 
εργασία. Επίσης στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται η αποδέσµευση πτυχίου - 
εργασίας. Όλα αυτά δεν είναι κατευθύνσεις της Ε.Ε.; ∆εν είναι οι κατευθύνσεις της 
Λευκής Βίβλου; Είναι και µάλιστα πολύ συγκεκριµένες». 

Επίσης υποστηρίζει πως δεν πρόκειται για ενιαίο λύκειο αλλά για τρεις 
κατευθύνσεις. … εκείνο το οποίο παρουσιάζει ως πανάκεια η κυβέρνηση στο 
νοµοσχέδιό της είναι η µεταφορά των εξετάσεων από εισαγωγικές για το 
πανεπιστήµιο, µέσα στο λύκειο. Πρόκειται για ένα ιεροεξεταστικό βαθµοθηρικό 
κέντρο. 

 «Με την κατάργηση της επετηρίδας δεν επιτυγχάνεται η αναβάθµιση της 
ποιότητας, αλλά το σπάσιµο πτυχίου δουλειάς…θέλετε αυτό τον κόσµο να τους 
έχετε οµήρους. Θέλετε να έχετε πελατεία….Για ποια αξιολόγηση συζητάτε; Ποιοι 
είναι αυτοί που θα κάνουν την αξιολόγηση; … ξεχνάτε τι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και 
Νέας ∆ηµοκρατίας στο χώρο των συµβούλων, που υποτίθεται θα αξιολογούν; Όταν 
έρχεται ένας, γίνονται πράσινοι και όταν έρχεται ο άλλος, γίνονται γαλάζιοι; 
Εποµένως δεν µπορεί να έχει τέτοια αποτελέσµατα αυτή η ιστορία, αντίθετα θα 
είναι τα αποτελέσµατα οικτρά για την εκπαίδευση… το ΚΚΕ θα κάνει ότι µπορεί να 
µην τον εφαρµόσετε το νόµο αυτό, φυσικά τον καταψηφίζουµε»62. 
 

Ο Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου πήρε την παρακάτω θέση: 

                                                 
61 ο.π. , σελ. 945 - 947 
62 ο.π. , σελ. 947 - 950 
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«Η παιδεία βρίσκεται στη δίνη συγκλονιστικών και αντιφατικών εξελίξεων. Το 
µεγάλο ερώτηµα είναι αν θα αξιοποιηθεί µε τρόπο που να οδηγεί στην παραπέρα 
διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στη διόγκωση της ανεργίας και στην 
Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων ή αν αντιθέτως θα καταστεί δυνατόν να ασκήσει 
καταλυτικό ρόλο προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
πολιτιστικής αναβάθµισης, της συνολικής ανάπτυξης της κοινωνίας, της 
καταπολέµησης των φαινοµένων τα φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού 
αποκλεισµού µεγάλων τµηµάτων των σύγχρονων κοινωνιών. Το νοµοσχέδιο που 
συζητάµε έχει φιλόδοξους στόχους από την κυβερνητική σκοπιά. Έχει στόχο να 
αναβαθµίσει ποιοτικά την ελληνική εκπαίδευση. Θεωρείται ιστορικό βήµα. Ο 
Πρόεδρος του Π.Ι.  στις 26/8/97 έφτασε στο σηµείο να ισχυριστεί ότι το νοµοσχέδιο 
αυτό σηµατοδοτεί µια από τις µεγαλύτερες, αν όχι τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση του 20ου αι. Αν πράγµατι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχουν 
τέτοιες φιλοδοξίες, θα `πρεπε να ήταν διαφορετική η διαδικασία που επελέγη. Πότε 
και σε ποια χώρα επιχειρήθηκε εκπαιδευτική τοµή χωρίς να προηγηθεί ευρύτατος 
διάλογος και να επιδιωχθεί συναίνεση  στις προτεινόµενες αλλαγές; Η λύση που 
δίνει το νοµοσχέδιο είναι ανεπαρκής. Σε µια αποτίµηση των ρυθµίσεων που 
προτείνονται, µπορεί κανείς να διακρίνει µέτρα που , κάτω από ορισµένες συνθήκες 
και προϋποθέσεις, µπορούν να λειτουργήσουν θετικά. Η µετακίνηση της λυκειακής 
βαθµίδας προς την κατεύθυνση του ενιαίου λυκείου, η αύξηση των θέσεων στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, η καθιέρωση της υποχρεωτικής ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης των 
υποψηφίων εκπαιδευτικών, η ενιαιοποίηση  των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της 
πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας εκπαίδευσης, αποτελούν και προτάσεις του 
Συνασπισµού. Στα ζητήµατα αυτά θα επιχειρήσουµε µε παρεµβάσεις να 
συµβάλουµε στη βελτίωση του νοµοσχεδίου.  

Από την άλλη, όµως πλευρά είναι έντονη η παρουσία ρυθµίσεων που αν 
ψηφισθούν θα ασκήσουν εξαιρετικά αρνητικό ρόλο στην πορεία των εκπαιδευτικών 
µας πραγµάτων. Και αυτές δυστυχώς διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τη συνολική 
εικόνα του νοµοσχεδίου. Αναφέροµαι εδώ κυρίως στο άρθ. 6 και 8, στην 
κατάργηση δηλ. της επετηρίδας και στον τρόπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου των εκπαιδευτικών. Ένας άλλος µεγάλος κίνδυνος για την ακύρωση στην 
πράξη του νοµοσχεδίου είναι η έλλειψη στοιχειώδους προετοιµασίας για την 
υλοποίησή του…. Εστιάζει επίσης στην παρ. 1. του αρθ. 1, που αναφέρεται στη 
φιλοσοφία και στο αξιακό υπόβαθρο των προτεινόµενων µέτρων. Πίσω από την 
ψυχρή ορολογία του κειµένου, όπου κυριαρχούν οι όροι «οικονοµική ανάπτυξη», 
«ανταγωνισµός» και «αγορά εργασίας», διαγράφεται ένας µονοδιάστατος 
τεχνοκρατικός προσανατολισµός της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης και 
υποβαθµίζεται κατά την άποψή µας η κοινωνική και ανθρωπιστική διάσταση της 
µόρφωσης, γι` αυτό και καταθέτουµε τροπολογία που προτείνουµε την αλλαγή σ` 
αυτήν την παράγραφο. 

Ξεκινά την κριτική του από το άρθ. 6 που προτείνει την κατάργηση της 
επετηρίδας και την πρόσληψη των εκπαιδευτικών µε διαγωνισµό. Το ζήτηµα 
προβλήθηκε ως το κατ` εξοχήν πρόβληµα της εκπαίδευσης, η λύση του οποίου θα 
παίξει ρόλο κλειδί στην ποιοτική της αναβάθµιση. Αυτή η µυθοποίηση της 
επετηρίδας υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσει εσφαλµένες εντυπώσεις και να 
αποπροσανατολίσει από την αντιµετώπιση άλλων εξίσου σοβαρών ή και 
σοβαρότερων προβληµάτων. … το σύστηµα που προτείνει η κυβέρνηση δεν µπορεί 
κατά κανένα τρόπο να γίνει αποδεκτό από µας γιατί δεν µπορεί να εγγυηθεί τη 
διαφάνεια, την αντικειµενικότητα και την επιστηµονική εγκυρότητα. Αντίθετα 
ανοίγει πελώριο πεδίο ρουσφετολογίας. ∆εύτερον, δεν εισάγει κανένα ποιοτικό, 
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αξιοκρατικό κριτήριο στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που για µας είναι 
εξαιρετικά κρίσιµο θέµα. Τρίτον, αδικεί όσους περίµεναν επί µακρόν τη σειρά τους 
για διορισµό…  

Το άρθ. 8 αναφέρεται σε ένα άλλο σηµαντικό θέµα. Στην αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού. «∆ιαφωνούµε µε βασικές προτάσεις 
που περιέχονται στο νοµοσχέδιο. Κατά την άποψή µας η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού  έργου πρέπει να υπηρετεί τους παραγωγικούς σκοπούς του σχολείου 
και να αφορά όλους τους παράγοντες που συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο και 
το επηρεάζουν. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση λειτουργίας µιας διαδικασίας 
πληροφόρησης και ανατροφοδότησης των ενδιαφεροµένων σε όλα τα επίπεδα, η 
αξιοποίηση των στοιχείων που παρέχει αυτού του τύπου η αξιολόγηση διευκολύνει 
τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και συµβάλλει πραγµατικά στη συνολική 
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Κύριε υπουργέ, στην επιτροπή 
αναγνωρίσατε ότι η πρότασή σας για την πρόσληψη τετρακοσίων εξωτερικών 
αξιολογητών δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα και καχυποψίες. Γι` αυτό άλλωστε 
είπατε στους εκπαιδευτικούς «ελάτε να συζητήσουµε σε προεδρικά διατάγµατα 
µερικές εγγυήσεις για να µειωθούν τα αρνητικά». Παρ` όλα αυτά εµµένετε και 
καλείτε τους εκπαιδευτικούς σε διάλογο για δευτερεύοντα ζητήµατα. Η λύση όµως 
είναι να τροποποιηθεί ριζικά αυτή η διάταξη του νοµοσχεδίου, να µην 
προσληφθούν οι τετρακόσιοι αξιολογητές, να εξασφαλιστεί η ουσιαστική 
αξιολόγηση στα πλαίσια των προτάσεών µας. Αυτό που σας προτείνουµε θα 
απαλλάξει εκτός των άλλων το κράτος από µια δαπάνη εξήµισι  δισεκατοµµυρίων 
δρχ. ετησίως. Εµείς λοιπόν λέµε στη θέση των τετρακοσίων, που µόνο προβλήµατα 
θα δηµιουργήσουν, να διορίσετε µε αξιοκρατικές διαδικασίες, πολλούς 
περισσότερους σχολικούς συµβούλους, που δεν διορίζονται σήµερα γιατί το 
Υπουργείο λέει ότι δεν έχει πόρους. Και αυτοί οι σχολικοί σύµβουλοι µπορούν να 
συνεισφέρουν και στην αξιολόγηση, αλλά και στην ποιοτική αναβάθµιση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος ευρύτερα. 

 Προτείνουµε την απόσυρση του άρθ. 6 και τη ριζική αναµόρφωση του αρθ. 
8 για την αξιολόγηση… να διοριστούν νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές … να 
καθορισθεί αναβαθµισµένο µισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς … να διαµορφωθεί 
συγκεκριµένο πρόγραµµα υποχρεωτικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ανά 
πενταετία και πολλαπλής επιµόρφωσης στις νέες επιστηµονικές και εκπαιδευτικές 
εξελίξεις… καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη διάρκεια της 
συζήτησης θα κάνουµε θετικές προτάσεις»63.     
 
Το ∆ΗΚΚΙ είδε τη µεταρρύθµιση ως εξής: 
«∆εν αποτελεί µεταρρύθµιση αυτή που επιβάλλουν οι συνθήκες προσαρµοσµένη σε 
ξένα πρότυπα. ∆εν κάνει βήµα προς την κατεύθυνση της δωρεάν παιδείας και των 
άνευ διακρίσεων παροχών της. Το σύστηµα είναι πολύπλοκο γιατί επαναφέρει τις 
λογικές των επιθεωρητών. Είµαστε υπέρ της κατάργησης των πανελληνίων 
εξετάσεων αφού δηµιουργηθούν οι υποδοµές.  

Η επετηρίδα διασφάλιζε την αντικειµενικότητα . Η κατάργηση επαναφέρει 
τις πελατειακές σχέσεις και ανατρέπει τις ισχύουσες εργασιακές σχέσεις. Η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να στοχεύει στην αναµόρφωση της 
σχολικής ζωής, σε µια κατεύθυνση χειραφέτησης των δροσών κοινωνικών 
δυνάµεων, στον εκδηµοκρατισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος, στη µορφωτική 
και παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στη διαρκή επιστηµονική 

                                                 
63 Πρακτικά της Βουλής, συν. ΛΑ`, 2.9.97, σελ. 950 - 953 
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ανανέωση του γνωστικού περιεχοµένου, στην κοινωνιολογική αποτίµηση της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας, στην προώθηση του στόχου του κλάδου των 
εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση πρέπει να συνεχίσει ένα σύνολο θεσµικών αλλαγών, 
ουσιαστική επιµόρφωση, ευελιξία στα αναλυτικά προγράµµατα , αλλαγές στο 
σύστηµα εποπτείας της εκπαίδευσης, συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασµό 
και τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεργασία του Π.Ι. µε τους 
συνδικαλιστικούς φορείς. Όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση είµαστε εντελώς 
αντίθετοι. Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο64». 

Άρα όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν το σχέδιο νόµου. 
Μονάχα ο ΣΥΝ πήρε θετική θέση κατ` αρχήν σε ορισµένα ζητήµατα και η Ν.∆. 
τάχθηκε µε επιφυλάξεις υπέρ της αξιολόγησης. 

 
 
 
 

 Η αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων στη στρατηγική αυτή του  ν. 2525 
 
Α. Η άποψη της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας έχει τον σκληρό τίτλο: 

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.2525/97 ή ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟ∆ΗΓΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ65». Το 
νοµοθέτηµα αυτό χαρακτηρίζεται ως «∆ροµολόγηση επιστροφής στο παρελθόν, 
στην αστυνόµευση του σχολείου, στον ασφυκτικό έλεγχο και στην ποδηγέτηση 
του εκπαιδευτικού». Κάνει λόγο για την επαναφορά «στη σχολική 
πραγµατικότητα αρµάθας των λεγόµενων «αξιολογητών» του εκπαιδευτικού και 
των στελεχών της εκπαίδευσης, που θα τους βαθµολογούν µε τον ίδιο αυθαίρετο 
, αυταρχικό, άδικο κα επιζήµιο για το σχολείο και την εκπαίδευση των παιδιών 
του ελληνικού λαού τρόπο». Και ο καταπέλτης των συνδικαλιστών συνεχίζει: 
«επανέρχεται πολυώροφος µηχανισµός συγκεντρωτικού ελέγχου και 
καταστολής κάθε απελευθερωτικής διαδικασίας κα δηµιουργικής πρωτοβουλίας, 
στηριγµένος στο πνεύµα αυστηρά ιεραρχικής αντίληψης και συναρµολογηµένος 
από: 

• Την 7µελή Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων Ε.Α.Σ.Μ. 
• 13 Συντονιστές Αξιολόγησης Αξιολογητών ΣΥΝ. ΑΞ.ΑΞ. 
• Το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών Σ.Μ.Α. 
• Τον Προϊστάµενο ∆/νσης 
• Τον Προϊστάµενο Γραφείου 
• Το Σχολικό Σύµβουλο 
• Το ∆/ντη του Σχολείου». 

Σύµφωνα πάντα µε τη λογική και την τεκµηρίωση της ∆ΟΕ, διαπλέκονται σχέσεις 
εξάρτησης και υποτέλειας του κατώτερου προς τον ανώτερο και µε κύριο στόχο την 
πλήρη υποταγή και υπακοή στις επιλογές της κεντρικής εξουσίας του ΥΠΕΠΘ. 

Στην πυραµίδα αυτή από την ∆ΟΕ αναγνωρίζεται ως αποστολή και έργο της  
« η µαζική παραγωγή «υπηρεσιακών εκθέσεων» και η µετατροπή της σχολικής 
µονάδας σε ένα απέραντο «εξεταστήριο» µε τελική κατάληξη τη φίµωση του 
εκπαιδευτικού, που έµαθε να αγωνίζεται για τον εκδηµοκρατισµό του σχολείου και 
την αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, για ουσιαστική µεταρρύθµιση, για την 
παραγωγή της δηµοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης και µε τελικό στόχο 

                                                 
64 Πραλτικά της Βουλής ΛΑ`, 3.9.97, σελ. 953 - 957 
65 ∆ΟΕ, 22/1/198 
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τη διαµόρφωση ελευθέρων και δηµιουργικών συνειδήσεων καθώς και την εδραίωση 
κοινωνίας ενεργών πολιτών». 
Και η καταγγελία συνεχίζεται «Πανηγυρικά πλέον, επαναφέρεται, µε άλλο όνοµα, η 
πρακτική του επιθεωρητισµού, που τόσο καταδυνάστευσε το σχολείο, την 
εκπαιδευτική κοινότητα, κ.τ.λ. … 
Όχι στα πρότυπα του επιθεωρητισµού! 
Κι όµως φαίνεται ότι, αντί εκείνο το ανελεύθερο νοµοθέτηµα(αναφορά στο νοµο 
Σουφλιά) να αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγήν, γιατί µέσα από αυτό 
εµπεδωνόταν ο καταναγκασµός και απαξιωνόταν η παιδευτική λειτουργία αποτελεί 
«υπόδειγµα» για την εφαρµογή αντίστοιχων µεθόδων, µε στόχο την προαγωγή τα 
σηµερινής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας!...» 

Καταγγέλλεται επίσης «ως αντιεπιστηµονικός µηχανισµός στην υπηρεσία 
του γραφειοκρατικού αυταρχισµού». Είναι ανάγκη τα πράγµατα να ειπωθούν µε το 
όνοµά τους, συνεχίζει η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία. 
Τα κριτήρια που επιλέγονται για να κατασκευάζεται σύµφωνα µε αυτά η 
βαθµολογία του κάθε εκπαιδευτικού: «υπηρεσιακή συνέπεια, υπευθυνότητα, 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών» αποτιµώνται από τον κρυπτοεπιθεωρητή – αξιολογητή µε 
κλίµακα από 10 µέχρι 50 µόρια. 
Και το ερώτηµα είναι ποια «υπηρεσιακή συνέπεια», ποια «υπευθυνότητα» και ποια 
«ανάπτυξη πρωτοβουλίας» θα αποτιµάται µε 13, µε 21, µε 25, µε 48 κλπ µόρια. Η 
απάντηση δεν µπορεί παρά να είναι αυτή: Κατά την κλίµακα που θα διαµορφώνεται 
από τις εκάστοτε διαθέσεις, τις εξαρτήσεις και τα γούστα του αξιολογητή. Και 
επειδή η συγκεντρωτική εξουσία του «µόνιµου αξιολογητή» είναι απολυταρχική 
εξουσία, ανάλογα θα διαµορφώνεται και για την αξιολογική κρίση των 
υφιστάµενων του αξιολογητών. Εποµένως, για ποιες «εγγυήσεις» κάνει λόγο το 
σχετικό Π∆; Αυτά συνέβαιναν και στο παρελθόν µε όλες τις «εκθέσεις υπηρεσιακής 
ικανότητας»… 
Άλλο παράδειγµα: Με την ίδια κλίµακα από 10 έως 50 µόρια προβλέπεται να 
βαθµολογείται ο εκπαιδευτικός και µε βάση το κριτήριο «υποβοήθηση των µαθητών 
για οµαλή και δηµιουργική προσαρµογή στη σχολική εργασία και ζωή».. 

Ο κλάδος επιµένει στις θέσεις του «για µια αξιολόγηση στην υπηρεσία τη 
εκπαίδευσης και της µόρφωσης των παιδιών του ελληνικού λαού». (Αρκετά και 
αναλυτικά στοιχεία στο κείµενο αυτό της ∆ΟΕ για την προσέγγιση της 
Οµοσπονδίας66) 

Β. Οι θέσεις της ΟΛΜΕ την περίοδο αυτή είναι ριζοσπαστικότερες γιατί 
ζητά κατάργηση του Ν. 252567. Ενώ στο συνέδριο του 199768 θέτει τη διαµόρφωση 
ριζοσπαστικών και προοδευτικών πολιτικών συσχετισµών για ουσιαστικές αλλαγές 
και µεταρρυθµίσεις στο περιεχόµενο του σχολείου ως θεµελιακό στοιχείο της 
συνδικαλιστικής δράσης. Θέτει µια σειρά από δικές της προτεραιότητες για να 
προωθήσει τη δική της στρατηγική στην εκπαίδευση και να µην παρασυρθεί στη 
λογική της κυβέρνησης. Ζητά λοιπόν, διορισµούς από την επετηρίδα, άµεση 
κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδοµή και τον εξοπλισµό των σχολείων, 
λέει όχι στην επιβολή ανταποδοτικών τελών για την εκπαίδευση, ζητά την 
                                                 

66 Την επόµενη χρονιά το 1998, η ∆ΟΕ σε ένα πιο συνοπτικό κείµενο επιµένει στις θέσεις της και κωδικοποιεί τις 
απόψεις της για την αξιολόγηση και την επιλογή των στελεχών που αποτελεί παρακλάδι της αν όχι τον βασικό της 
κορµό. Βλέπε επίσης αποφάσεις της 68ης Γενικής Συνέλευσης, 1999. 

67 ΟΛΜΕ, 19/2/1997 
68 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, 1997 
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ενσωµάτωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης στο δηµόσιο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, ειδικά προγράµµατα για οµάδες µε ιδιαιτερότητες 
(πρόσφυγες, αθίγγανοι,  κτλ), θεσµοθέτηση ρυθµίσεων για την παιδαγωγική και 
διδακτική κατάρτιση των καθηγητών, διαµόρφωση νέου θεσµικού πλαισίου για το 
περιεχόµενο της εκπαίδευσης, για τα αναλυτικά προγράµµατα, για τα δοµή του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, για τα διδακτικά βιβλία, για την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, κτλ 

Στο επόµενο συνέδριο της ΟΛΜΕ γίνεται µια εξειδίκευση στον τοµέα της 
αξιολόγησης, δεδοµένου ότι το ζήτηµα συζητείται και θεσµοθετούνται τα εργαλεία 
και τα µέσα  (ΚΕΕ. Π.Ι. τµήµα αξιολόγησης, Σ.Μ.Α.).  

 
Για την αξιολόγηση λοιπόν του εκπαιδευτικού έργου69 η ΟΛΜΕ προτείνει το 
σύστηµα αξιολόγησης να βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 
1. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης και όχι ο διοικητικός έλεγχος και η πειθάρχηση των 
καθηγητών. Η αντίληψη ότι, αν ελέγξουµε τον καθηγητή, θα πάνε όλα καλά 
στο σχολείο, είναι άκρως αναχρονιστική και λανθασµένη. Άλλωστε η 
διεθνής εµπειρία καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί ενεργοποιούνται 
περισσότερο µε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας και όχι µε κάποια εξωτερικά ανταγωνιστικά κίνητρα 
αποδοτικότητας. 

2. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποκτά ουσιαστικό ρόλο στην εκπαιδευτική 
λειτουργία µε την ανάληψη αποφασιστικών αρµοδιοτήτων στην αξιολόγηση, 
καθώς και στην κατάρτιση ερευνητικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων. 

3. Η αξιολόγηση συνδέεται µε την υποβοήθηση και την ανάπτυξη ερευνητικών 
και πειραµατικών δραστηριοτήτων στα σχολεία. Συνδέεται επίσης µε την 
ευελιξία των αναλυτικών προγραµµάτων και την πρόβλεψη κινήτρων 
(δηµοσίευση εργασιών, κλπ) 

4. Η αυτοαξιολόγηση είναι βασικός συντελεστής της όλης διαδικασίας. Οι 
εκπαιδευτικοί, τόσο στη βασική τους κατάρτιση όσο και στην επιµόρφωση 
τους, πρέπει να ενηµερώνονται και στις πρακτικές της συλλογικής 
αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. 

5. Ο ρόλος του Σχολικού Συµβούλου στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι 
καθοδηγητικός, συµβουλευτικός και παιδαγωγικός. 

6. Οι έννοιες «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» και «υπηρεσιακή κρίση» 
πρέπει να διαχωριστούν. Η υπηρεσιακή κρίση γίνεται µόνο για τη 
στελέχωση της εκπαίδευσης και δεν συνδέεται µε τη µισθολογική εξέλιξη. Η 
Υπηρεσιακή Κρίση γίνεται από Συµβούλια Επιλογής µη ελεγχόµενα από την 
κυβερνητική εξουσία. Στα συµβούλια επιλογής µετέχουν αιρετοί 
εκπρόσωποι του κλάδου. ∆εν µπορούν να µετέχουν σχολικοί σύµβουλοι. 

Στη συνέχεια αυτής της προσέγγισης η ΟΛΜΕ διεκδικεί: 
1. ∆ηµοκρατία στα σχολεία 
2. Κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
3. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων κυρίαρχο όργανο διοίκησης, εκπαίδευσης, 

παιδαγωγικής. 
4. Επιµόρφωση στους εκπαιδευτικούς που να στηρίζεται στις αρχές της 

καθολικότητας, της περιοδικότητας, της αποκέντρωσης και της 
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πολυµορφίας. Ετήσια, καθολική, περιοδική επιµόρφωση. Η εισαγωγική 
επιµόρφωση να γίνεται µετά το διορισµό. 

5. Ευρύτερες αλλαγές σε σχέση µε τα αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά 
βιβλία, διδακτικές µέθοδοι, παιδαγωγική κατάρτιση και επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών. 

 
 
 
 
Εργαλεία και Μέσα αποτίµησης, όπως προβλέπονται από  το Ν. 2986/2002 
 
 «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

Ο Νόµος αυτός ξεκινά µε την καταγραφή της οργανωτικής δοµής του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, προσδιορίζοντας άµεσα την πυραµιδωτή ιεραρχική της 
µορφή (βλ. πίνακα στο παράρτηµα). 
 

Στο άρθρο 4 του ίδιου Νόµου  έχουµε το «κυρίως µενού» για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Στο κείµενο αυτό περιγράφονται αναλυτικά 
οι στόχοι, ο σκοπός και τα µέσα που θεσµοθετούνται γι` αυτό. Όπως είναι φυσικό 
και εφόσον αναφερόµαστε στο εκπαιδευτικό έργο καταγράφονται όλες οι 
παράµετροι που έχουν λόγο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στους σκοπούς της 
αξιολόγησης προβλέπεται:   « η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθµιση όλων των 
συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της 
παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης µε τους µαθητές. Με την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής 
µέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση της 
υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, η άµβλυνση των ανισοτήτων 
λειτουργίας µεταξύ των διαφόρων σχολικών µονάδων, η µείωση της 
γραφειοκρατικής διαδικασίας, η ταχύτερη µετάδοση των πληροφοριών, η αρτιότερη 
διοίκηση και λειτουργία των σχολικών µονάδων, η επισήµανση αδυναµιών του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, η αποτίµηση των προσπαθειών και η κινητοποίηση 
όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθµιση του 
συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσµατος»70.  

Στο εδάφιο αυτό παρατηρούµε πως κυριαρχεί η αοριστολογία και η 
θεωρητική προσέγγιση που επιµένει να αναλύει µε τρόπο ουδέτερο, ένα 
εκπαιδευτικό σύστηµα που δηµιουργήθηκε, λειτουργεί και που είναι εγνωσµένες οι 
αδυναµίες του. Αντ` αυτού περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο µια εξιδανικευµένη 
προσέγγιση και βεβαίως η άποψη πως όλα µπορούν να βελτιωθούν µέσα  από το 
ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα, ως αυτό να είναι ανεξάρτητο, αυτόνοµο και  κλειστό. 
Απουσιάζει δηλαδή η απαραίτητη αναφορά στη συναρµοδιότητα και στην 
συνυπευθυνότητα όσων σχεδιάζουν, χρηµατοδοτούν και υλοποιούν ένα 
εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και στις γενικότερες πολιτικο – οικονµοµικό – 
κοινωνικές εξελίξεις. 
 Στη συνέχεια του κειµένου γίνεται αναφορά σε ένα σηµαντικό στόχο κάθε 
αξιολόγησης, «δεν αποτελεί απλώς µια  διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού 
χαρακτήρα , αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή 
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αναβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών 
παραγόντων. Έχει ως κύριο στόχο … τη διασφάλιση  σε όλους τους µαθητές 
έγκαιρης και ισότιµης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα την 
ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης». Στο εδάφιο αυτό γίνεται µια σαφής 
διαφοροποίηση του στόχου της αξιολόγησης, δεδοµένου ότι ένας µεγάλος αριθµός 
ενστάσεων εστιάζουν την κριτική τους στο γεγονός ότι η αξιολόγηση σπανίως 
λειτουργεί ανατροφοδοτικά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εφαρµογής 
µοντέλων αξιολόγησης (Αγγλία, Γαλλία) επικεντρώνουν στο ζήτηµα των ποινών 
και της χειραγώγησης και ελάχιστα αποδίδουν στο επίπεδο της ανατροφοδότησης. 
Αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνεται από τις στατιστικές έρευνες. Μόνο που η 
παράµετρος αυτή απουσιάζει από το θεσµικό πλαίσιο που έχουµε δει και που θα 
δούµε παρακάτω.  

Το επόµενο εδάφιο του άρθρου 4.2 αναφέρεται στους φορείς που θα 
αναλάβουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των σχολικών µονάδων 
δηλ στο ΚΕΕ και στο ΠΙ µε τις εξής αρµοδιότητες: 
«α) Το ΚΕΕ αναλαµβάνει την ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπων δεικτών και 
κριτηρίων για τη δυναµική αποτύπωση της κατάστασης, καθώς και τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας του συστήµατος αποτύπωσης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού 
έργου, τόσο στο επίπεδο της σχολικής µονάδας και της περιφέρειας, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Επίσης συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις εκθέσεις των 
Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕΚΕΣΕΣ), 
καθώς και τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολικών µονάδων που συντάσσονται 
από το σύλλογο διδασκόντων και συντάσσει ετήσια έκθεση αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
β) Το ΠΙ αναλαµβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών µε σκοπό να συµβάλει στην αναβάθµιση της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 
γ) Το ΠΙ και το ΚΕΕ αναλαµβάνουν, σε συνεργασία µεταξύ τους την ανάπτυξη 
διαύλων που θα συµβάλλουν στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, αξιοποιώντας 
τα σχετικά δεδοµένα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η διάσταση αυτή αναφέρεται και στη στήριξη 
των καινοτοµικών προσπαθειών των σχολικών µονάδων για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου». 

Οι φορείς αυτοί το ΚΕΕ και το ΠΙ καλούνται να αναλάβουν το επιστηµονικό 
σκέλος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Όλο το σύστηµα ελέγχου και 
παρακολούθησης που ξεκινά από τη σχολική µονάδα, σε ένα άλλο επίπεδο περνά 
από τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού καταλήγει 
µαζί µε τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης στο ΚΕΕ, όπου όλα αυτά επεξεργάζονται και 
αποστέλλονται µε τη µορφή ετήσιας έκθεσης στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Παρακάτω θα δούµε µέσα από ποιο άλλο δίαυλο φθάνουν 
πληροφορίες κατευθείαν στον Υπουργό που µε τους συµβούλους του παίρνει τις 
πολιτικές αποφάσεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον σηµείο σύµπτωσης αξίζει να 
σχολιασθεί, γιατί αναδεικνύει τη διαφορά και την απόσταση που χωρίζει τη θεωρία 
από την πράξη.  

Η συνεργασία του ΠΙ µε το ΚΕΕ στον τοµέα της στήριξης του 
εκπαιδευτικού έργου καθώς και στη στήριξη των καινοτόµων προσπαθειών, όπως 
προέβλεπε το σχετικό εδάφιο, δεν κατέστη ποτέ δυνατή για τον απλούστατο λόγο 
πως δεν κατόρθωσαν να συνεργαστούν οι δυο αυτοί φορείς, διεκδικώντας ο καθένας 
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για τον εαυτό του το µονοπώλιο της καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς 
επίσης δεν αναγνώριζε την ύπαρξη και το ρόλο του άλλου. 

Στο επόµενο άρθρο 5 περιέχονται οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στο πρώτο εδάφιο αναφέρονται οι σκοποί της 
αξιολόγησης αυτής που είναι:  
α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστηµονική τους συγκρότηση, 
την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα, 
β) ο σχηµατισµός θεµελιωµένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους, 
γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο µαθητή µε την αξιοποίηση των 
διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών, 
δ) η επισήµανση των αδυναµιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου 
και η προσπάθεια εξάλειψης αυτών, 
ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η 
παροχή κινήτρων σε όσους επιθυµούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις 
στελεχών της εκπαίδευσης, 
στ) η διαπίστωση των αναγκών επιµόρφωσης τους και ο προσδιορισµός του 
περιεχοµένου της επιµόρφωσής αυτής, 
ζ) η καλλιέργεια κλίµατος αλληλοσεβασµού και εµπιστοσύνης. 

Όσον αφορά το πρώτο αυτό εδάφιο έχουµε να παρατηρήσουµε πως και εδώ 
η ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της εκπαίδευσης περνά στις πλάτες των 
εκπαιδευτικών. Σε ότι αφορά τώρα τις διαβεβαιώσεις των Υπουργών πως θα 
µιλήσουµε µόνο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, επισήµως  το άρθρο 
αυτό από τον τίτλο του φανερώνει τις προθέσεις και την πολιτική βούληση. Στη 
συνέχεια µπορούµε, αν ασχολούµαστε ελάχιστα µε τα εκπαιδευτικά πράγµατα στη 
χώρα µας, να παρατηρήσουµε πως το κείµενο του νοµοθέτη στρουθοκαµηλίζει και 
µάλιστα επικίνδυνα. Όταν αναφέρεται στην παιδαγωγική κατάρτιση και 
συγκρότηση των εκπαιδευτικών, είναι φανερό ότι αγνοεί τουλάχιστον για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση πως οι παιδαγωγικές γνώσεις αγγίζουν το ποσοστό του 
ενός ή το πολύ δυο µαθηµάτων επιλογής για τις περισσότερες «καθηγητικές» 
σχολές, ενώ σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό ειδικοτήτων απουσιάζουν εντελώς. Πόσο 
µάλλον, όταν µιλάµε για διδακτική και τις σύγχρονες τεχνικές της. Ένα πρόβληµα 
που δε θα αντιµετωπιστεί, όπως είναι κατανοητό από όλους, µε την ένταξη 
εξετάσεων στα παιδαγωγικά στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ.  

Η αναφορά στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του 
έργου τους. Εδώ δεν πρέπει να µας διαφεύγει πως εκτός από την εσωτερική 
ικανοποίηση και την αυτοαναγνώριση ο εκπαιδευτικός κόσµος έχει χορτάσει από 
την αναγνώριση στα λόγια από τους πολιτικούς ταγούς της τελευταίας 
δεκαπενταετίας. Η αναγνώριση και του ρόλου και του έργου και της προσφοράς 
τους, αποτυπώνονται από τη θέσης τους στους συγκριτικούς µισθολογικούς πίνακες 
της χώρας µας.  

Στο εδάφιο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται οι προβλεπόµενες διαδικασίες 
για την ατοµική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (ατοµικές εκθέσεις). Το πλαίσιο 
λοιπόν διαµορφώνεται ως εξής: 
α) Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται στο κατά 
περίπτωση αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, µετά από πρόσκληση του και σε 
προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, έκθεση προσωπικής αυτό-αξιολόγησης του 
αξιολογούµενου εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων αξιολόγησης, αλλά χωρίς 
αριθµητική βαθµολογία. 
Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτή σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζει τη 
διαδικασία αξιολόγησης. 
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β) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας και τον 
οικείο Σχολικό Σύµβουλο. 
γ) Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (ΣΕΚ) 
αξιολογείται από τον προϊστάµενο Γραφείου ή από το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, 
στην περίπτωση που δε λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύµβουλο. 
δ) Ο Προϊστάµενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Επιστηµονικής κα Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ως προς το επιστηµονικό 
παιδαγωγικό του έργο. 
ε) Ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης ως προς το ∆ιοικητικό του έργο και ως προς το επιστηµονικό-
παιδαγωγικό του έργο από Σύµβουλο η µόνιµο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από 
εισήγηση του Συντονιστικού Συµβουλίου. 
Στ) Ο Σχολικός Σύµβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης ως προς το ∆ιοικητικό του έργο και από τον προϊστάµενο του οικείου 
τµήµατος Επιστηµονικής κα Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστηµονικό-
παιδαγωγικό του έργο. 
ζ) Ο Προϊστάµενος του τµήµατος Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης της 
περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον 
Περιφερειακό ∆ιευθυντή και ως προς το επιστηµονικό παιδαγωγικό του έργο από 
Σύµβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου 
το ΠΙ ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συµβουλίου. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης του Π.Ι., 
καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και το περιεχόµενο της αξιολόγησης 
των ∆ιευθυντών και των Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης των Νοµών και 
νοµαρχιών ως προς την επιστηµονική και παιδαγωγική του συγκρότηση. 
 
Σχηµατικά η διαδικασία αξιολόγησης - ελέγχου, όπως ορίζεται από το 
συγκεκριµένο εδάφιο έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Αξιολογούµενος    Αξιολογητής 
 
Προϊστάµενος του Τµήµατος   Περιφερειακός ∆ιευθυντής 
Εκπαίδευσης 
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής   (∆ιοικητικό έργο) 
Καθοδήγησης     Σύµβουλος του Παιδ. Ινστιτούτου 
      (Επιστηµ. – παιδαγ. Έργο) 
 
Σχολικός Σύµβουλος    Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπ. 
      (διοικητικό έργο) 

Προϊστάµενος του τµηµ. επιστ. και 
Παιδαγωγικής καθοδήγησης 
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∆ιευθυντής Εκπαίδευσης   Περιφ. ∆ιευθυντής (διοικητ. έργο) 
      Σύµβουλος η µόνιµος πάρεδρος του ΠΙ 
      (επιστηµ. έργο) 
 
Προϊστάµενος Γραφείου   ∆ιευθυντής Εκπαιδ. (διοικ.έργο) 
      Προϊστ. Τµήµ. Επιστ. Καθοδ. 
      (επιστ.  και παιδ. έργο) 
 
∆ιευθυντής Σχολ. Μονάδας Προϊστάµενος Γραφείου ή ∆ιευθυντής 

Εκπαιδ. ( διοικητ. έργο) 
 Σχολικός Σύµβουλος (επιστ. έργο) 
 
Εκπαιδευτικός ∆ιευθυντής Σχολ. Μονάδας (επαγγ. 

Έργο) 
 Σχολικός Σύµβουλος (επιστ. και παιδ. 

Έργο) 
 
 
 
 
Στο επόµενο εδάφιο του ίδιου Νόµου προβλέπεται ότι: 
4. Κάθε αξιολογούµενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση, εντός µηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης 
αξιολόγησης, ενώπιον της επιτροπής της επόµενης παραγράφου και να ζητήσει είτε 
την τροποποίηση ορισµένων χαρακτηρισµών αυτής είτε την επανάληψη της 
αξιολόγησης του. Η ένσταση πρέπει να περιέχει συγκεκριµένους και ουσιώδεις 
λόγους. 
Προβλέπεται λοιπόν η συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων κατόπιν εισηγήσεως του 
Τµήµατος Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης του ΠΙ ανά µια σε κάθε έδρα 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης που αποτελείται από έναν Πρόεδρο 
µόνιµο ή µε θητεία του ΠΙ, ως Πρόεδρο και δυο ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης ως µέλη 
όταν κρίνονται ενστάσεις που αφορούν το ∆ιοικητικό έργο του αξιολογηθέντος ή 
δυο Σχολικούς Συµβούλους από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον να έχει την ίδια 
ειδικότητα µε τον ενιστάµενο ως µέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται 
στο παιδαγωγικό έργο του αξιολογηθέντος71. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις από 
αξιολογηθέντες εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών µονάδων και ΣΕΚ. 

Μια αντίστοιχη επιτροπή  ενστάσεων προβλέπεται µε Πρόεδρο ένα 
Σύµβουλο του ΠΙ και δυο µόνιµους παρέδρους, από τους οποίους ο ένας 
τουλάχιστον έχει την ειδικότητα εκείνου που ενίσταται, ως µέλη. Η επιτροπή αυτή 
κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται από αξιολογηθέντες ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, 
Προϊσταµένους Γραφείων Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συµβούλους και Προϊσταµένους 
των τµηµάτων Επιστηµονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Επίσης όπως είναι φυσικό προβλέπεται στις επιτροπές 
αυτές να µη συµµετέχει ο συντάκτης της έκθεσης αξιολόγησης, κατά της οποίας 
στρέφεται η ένσταση.  

Ως παρατήρηση στο σηµείο αυτό του Νόµου 2986 και µε την παρ. 3 αρθ.13 
του Ν.3149/2003 ορίζεται πως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 που αναφέρονται 

                                                 
71 Ν. 2986/2002, αρθ. 5, εδ.6α 
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στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εφαρµόζονται και στις σχολικές µονάδες του 
εξωτερικού καθώς και στους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού. Η 
αξιολόγηση τους ανατίθεται στο Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. 

Στα άρθρα αυτά µπορούµε να δούµε ένα πλήρες σύστηµα αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού από τη σχολική µονάδα ως τα στελέχη της (σχολικοί σύµβουλοι, 
προϊστάµενοι, κ.τ.λ.). Οι ενστάσεις που εκφράζονται στο σηµείο αυτό αφορούν την 
πυραµιδωτή διαβάθµιση της αξιολόγησης καθώς και το περιεχόµενό της. Ακόµη 
εκφράζονται αντιρρήσεις σε σχέση µε το γεγονός ότι όλο το στελεχιακό δυναµικό 
επιλέγεται µέσα από αδιαβάθµητα κριτήρια και στενές κοµµατικές λογικές. Εκτός 
λοιπόν από τις ενστάσεις που εκπορεύονται από όσους διαφωνούν ιδεολογικά µε το 
ρόλο και τους σκοπούς της αξιολόγησης, υπάρχουν και αιτιολογηµένες αµφιβολίες 
που έχουν να κάνουν µε την «αξιοκρατία στην επιλογή στελεχών»(;) όπως αυτή 
λειτουργεί µέχρι σήµερα στη χώρα µας. Ο µηχανισµός αυτός περιγράφηκε µε τον 
εξής χαρακτηρισµό: «Ο ένας αξιολογεί τον άλλο και όλοι µαζί το δάσκαλο»72. 
Επιχειρεί να δηµιουργήσει µια πλήρη διαβάθµιση.  

Ο Σχολικός Κανονισµός αναφέρει χαρακτηριστικά: «ο ∆ιευθυντής του 
Σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραµίδας µέσα στη Σχολική Κοινότητα … 
είναι ο ηγέτης … πρέπει να είναι κοινά αποδεκτός και να µην αµφισβητείται» 
(ΥΠΕΠΘ, 2002)73. Όλη αυτή η διαδικασία, χωρίς προσδιορισµένα και απτά 
αποτελέσµατα περιέχει µόνο µια τυφλή µεταφορά οργανωτικών δοµών από το χώρο 
των επιχειρήσεων, στην εκπαίδευση. Οι διαφορές όµως και οι ενστάσεις µας θα 
αναφερθούν και θα τεκµηριωθούν παρακάτω όταν συνολικά θα αποτιµήσουµε την 
πολιτική αυτής της δεκαετίας στον τοµέα της αξιολόγησης. 

Ένα ακόµη σηµείο στο οποίο αξίζει να σταθούµε είναι εκείνο της παρ. 2 του 
άρθ. 5 του συγκεκριµένου νόµου(ν.2986/2002) που αναφέρεται στο ποιους αφορά η 
αξιολόγηση. 

1. Η αξιολόγηση είναι περιοδική και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς 
πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας εκπαίδευσης, µε προτεραιότητα στις εξής 
κατηγορίες: 

Α) των εκπαιδευτικών για µονιµοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη 
Β) των ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών που πρόκειται να κριθούν για την 
κάλυψη θέσεων στελεχών εκπαίδευσης 
Γ) των στελεχών της εκπαίδευσης, 
∆) των εκπαιδευτικών που επιθυµούν να αξιολογηθούν και 
Ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία 
 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό αξιολογούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί και όχι 

µόνο τα στελέχη. Από την αξιολόγηση αυτή θα εξαρτάται πλέον η µονιµοποίηση 
καθώς και η βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη74. Η φράση «κατά 
προτεραιότητα» σηµατοδοτεί τις οµάδες που είναι πιο ευάλωτες ή πιο δεκτικές στην 
αξιολογική διαδικασία δηλ τους νεοδιόριστους. Ακολουθούν τα στελέχη της 
εκπαίδευσης ή όσοι το επιθυµούν να αναλάβουν µια θέση στη διοικητική δοµή. Η 
εθελοντική αυτή βάση στοχεύει στη δηµιουργία δυο τουλάχιστον κατηγοριών 
εκπαιδευτικών καθώς επίσης ωθεί στην αυλοκολακεία.  

                                                 
72 Κάτσικας Χρ., Καββαδίας Γ., Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, εκδ. Σαββάλας, σελ 195 
73 ΥΠΕΠΘ, βασικές Αρχές Κανονισµού Λειτουργίας των Σχολείων, 2002 
74 Κάτσικας Χρ., Καββαδίας Γ., Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, εκδ. Σαββάλας, σελ.189 
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Επίσης η πρόβλεψη για «έκθεση προσωπικής αυτό-αξιολόγησης του 
αξιολογούµενου εκπαιδευτικού» έχει και την πρώτη νύξη για τη βαθµολογική 
αριθµητική κλίµακα. Η αυτό-αξιολόγηση µπορεί να έχει ρόλο ως µια διαδικασία 
στα πλαίσια µιας οµάδας εργασίας εκπαιδευτικών. Όµως η δηµόσια παραδοχή και 
γραπτή δήλωση των αδυναµιών που κάθε εκπαιδευτικός καλείται να συµπληρώσει, 
εκτός του ότι έχει τελείως υποκειµενικά χαρακτηριστικά, δεν µπορεί να προσφέρει 
επί της ουσίας γιατί, ή θα παρασύρει µια µερίδα στην ωραιοποίηση και την 
υπερβολή ή θα οδηγήσει τους πιο φιλότιµους και ευσυνείδητους σε µια πολύ 
αυστηρή κριτική που εντέλει θα τους αδικεί. Η αυτοαξιολόγηση, όπως αναφέραµε, 
έχει νόηµα στα πλαίσιο µια κλειστής οµάδας (εσωτερική αξιολόγηση) που  εκτός 
από το κλίµα εµπιστοσύνης και εµψύχωσης που µπορεί να αναπτυχθεί, µπορεί µέσα 
από τη συνεργασία και την αλληλοσυµπλήρωση να οδηγήσει σε ουσιαστική 
βελτίωση και κάλυψη των αδυναµιών των µελών της. Ένα τέτοιο επίπεδο εργασίας 
αποτελεί η οµάδα ειδικότητας στα πλαίσια του συλλόγου ενός σχολείου ή µιας 
περιοχής και ανάµεσα στους συναδέλφους που διδάσκουν συγκεκριµένο µάθηµα ή 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

 
 
 
Άρθρο 7 Υπηρεσιακά συµβούλια και Συµβούλια Επιλογής – αξιολόγηση σε 
επίπεδο περιφέρειας 
 

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τόσο η σύνθεση των Υ.Σ. όσο και οι 
αρµοδιότητές τους. Αποτελούν ένα σηµαντικό κρίκο στα µέσα που το Ε.Σ. έχει 
θεσµοθετήσει για να προωθεί τις κρίσεις και τις επιλογές  στελεχών. 
Παρακολουθώντας τις ρυθµίσεις και τις διοικητικές αλλαγές προβλέπεται η 
συγκρότηση εκτός του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε Περιφερειακό 
επίπεδο η συγκρότηση Ανώτερου Περιφερειακού Συµβουλίου  για την 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτ/θµια εκπαίδευση (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣ∆Ε) στα οποία 
Πρόεδρος είναι ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής και Αντ/δρος ο Προϊστάµενος 
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και µέλη τους ένας ∆ιευθυντής 
Εκπαίδευσης, καθώς και δυο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της 
αντίστοιχης βαθµίδας. Για τα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣ∆Ε προβλέπεται αρµοδιότητα 
για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Προϊσταµένων 
των Γραφείων Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής, και 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 
 
 
Οι θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων για την αξιολόγηση ως συνέπεια αυτών 
των «µεταρρυθµίσεων» 
 

Οι θέσεις της ∆ΟΕ75  

Η αντικειµενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 
αποτελεί επιδίωξή µας, µε βάση τις προτάσεις που διατυπώνουµε παρακάτω:  

ΠΡΟΤΑΣΗ:  

                                                 
75 ∆ΟΕ, Γενική Συνέλευση 2002 
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Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι, ότι για να εφαρµοστεί και 
ιδιαίτερα να πετύχει το σύστηµα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της 
αποδοχής, τόσο από την πλευρά των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούµενων. 
Υπάρχουν δυο βασικές προϋποθέσεις για την αποδοχή της αξιολόγησης:  

· Η αποδοχή του πλαισίου και των κριτηρίων δηλαδή του περιεχοµένου του θεσµού 
της αξιολόγησης.  

· Είναι απαραίτητο να πειστούν όλοι οι αξιολογούµενοι, ότι από το προϊόν της 
αξιολογικής διαδικασίας προκύπτει όφελος, κέρδος και αναβάθµιση της ίδιας της 
εκπαίδευσης.  

Πιο αναλυτικά, κύριοι στόχοι αυτής της αξιολογικής διαδικασίας είναι η συµµετοχή 
του εκπαιδευτικού και η συλλογική ένταξή του στη διαµόρφωση των στόχων της 
σχολικής µονάδας, η επαγγελµατική αναβάθµισή του, η αυτόνοµη δράση του και η 
αυτοπραγµάτωσή του. Η ανάπτυξη του πνεύµατος συνευθύνης, συνεργασίας, 
αλληλεγγύης, που αντανακλάται ευθέως στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η 
καθιέρωση προτεραιοτήτων και κριτηρίων που αποβαίνουν λειτουργικά και 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής µονάδας.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής µονάδας οφείλει να απαντά στα εξής 
ερωτήµατα:  

1. Τι προγραµµατίζεται.  

2. Πως εφαρµόζεται, αυτό που προγραµµατίζεται, στην πράξη.  

3. Τι αξιολογείται.  

4. Πως αποτιµάται το τελικό αποτέλεσµα.  

5. Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση της προσπάθειας.  

Τόσο στον προγραµµατισµό, στο σχεδιασµό και στην αποτίµηση του εκπαιδευτικού 
έργου βασική και καθοριστική είναι η συµµετοχή του Συλλόγου ∆ιδασκόντων µε το 
σχολικό Σύµβουλο.  

Μετά την εξαγωγή των συµπερασµάτων από τη δοκιµαστική εφαρµογή της 
διαδικασίας αξιολόγησης της σχολικής µονάδας, τον εντοπισµό των προβληµάτων 
και την αποσαφήνιση των διορθωτικών παρεµβάσεων, εκπονείται διαδικασία 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών µε τη συνεργασία του Κλάδου και του Υπουργείου 
Παιδείας.  

Είναι αυτονόητο ότι σκοπός και στόχος των παρεµβάσεων και κυρίως της τελικής 
αποτίµησης είναι η αντιµετώπιση αδυναµιών, λαθών, και προβληµάτων που 
µειώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης , παράλληλα όµως και η δέσµευση και η 
υποχρέωση της πολιτείας να δώσει λύσεις στα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν, 
έτσι ώστε να µην επαναληφθούν στην επόµενη σχολική χρονιά.  

Το αποτέλεσµα της αξιολογικής διαδικασίας του εκπαιδευτικού χρησιµοποιείται:  
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1. όταν θέλει να είναι υποψήφιος για κατάληψη θέσης στελέχους εκπαίδευσης.  

2. όταν αποδεδειγµένα διαπιστώνεται αρνητική προσφορά έργου.  

 

 

Θέµα 2ο : Η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης 
 

 Το νοµικό πλαίσιο και η εξέλιξή του για το ζήτηµα της επιλογής στελεχών 
παρουσιάζεται, γιατί όπως είναι φυσικό τα στελέχη, από το ∆ιευθυντή της Σχολικής 
Μονάδας ως τον Προϊστάµενο της Εκπαίδευσης έχουν συγκεκριµένο και 
καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση. 
 
 
 
Ν. 2266/1994 αρθ. 16 Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης 
 

Πρόκειται για τη ρύθµιση εκείνη που αντικαθιστούσε στην ουσία τους 
διορισµένους από την προηγούµενη κυβέρνηση, µε ∆ιευθυντές και Συµβούλους της 
αρεσκείας της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης. Αποτελεί ένα δεδοµένο  που δεν πρέπει 
να αγνοηθεί στην παρούσα εργασία. Αυτό γιατί οι κοµµατικές επιλογές στελεχών 
καταργούν de facto κάθε έννοια αξιολόγησης και αντικειµενικής κρίσης. Όπως θα 
δούµε το ζήτηµα αυτό θα το συναντήσουµε ως και το 2004. Η τακτική αυτή και η 
αντίληψη του κοµµατικού κράτους στοιχειοθετεί ένα βασικό επιχείρηµα, όπως είναι 
φυσικό, για  την έλλειψη αξιοκρατίας και την επιλογή µε βάση την  κοµµατική 
ταυτότητα, που ναρκοθετεί τη βούληση και του πλέον καλόπιστου για την αποδοχή 
της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Εξάλλου κάθε προσπάθεια οργάνωσης 
ενός συστήµατος αξιολόγησης είναι έωλο από τη στιγµή που ο κορµός των 
∆ιευθυντών, προϊσταµένων καλούνται να κρίνουν, χωρίς οι ίδιοι να έχουν προκύψει 
από αξιόπιστο και αξιοκρατικό τρόπο επιλογής. Σε αρκετά κείµενα των ∆ΟΕ, 
ΟΛΜΕ και των κοµµάτων, κατατίθεται ως βασική ένσταση.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εδ. 10 του νόµου  «η απόδοση των 
υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό έργο θα αρχίσει να 
συνυπολογίζεται µετά από την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών. Με προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευµάτων, θα προσδιορισθεί η συµµετοχή της απόδοσης 
στο εκπαιδευτικό έργο, στη γενική αξιολόγηση των υποψηφίων στελεχών της 
εκπαίδευσης και η ανακατανοµή των µονάδων αξιολόγησης κατά κατηγορίες 
κριτηρίων»! Αυτό σηµαίνει επί της ουσίας πως «δηµιουργούµε προσόντα σε 
στελεχιακό δυναµικό της αρεσκείας µας, τα οποία στη συνέχεια µοριοδοτούµε» για 
να έχουν το πρόκριµα σε σχέση µε τους άλλους συνυποψηφίους για τις θέσεις των 
Προϊσταµένων και των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης. 

Ένα χρόνο αργότερα εκδίδονται τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 398 και 39976 
που αφορούν στα κριτήρια επιλογής των στελεχών και στην τροποποίηση της 

                                                 
76 Π.∆. 398/95 ΦΕΚ 223/τ.Α`/ 31.10. 1995 
    Π.∆. 399/95 ΦΕΚ 223/τ.Α`/ 31.10.1995 
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σύνθεσης των κεντρικών και περιφερειακών συµβουλίων και τον 
επαναπροσδιορισµό των αρµοδιοτήτων τους.  

Στο άρθρο 2 του Π.∆.398 περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής που 
διακρίνονται στις ενότητες: 

Α. Επιστηµονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση 
Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία 
Γ. Ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και καθηγητικού έργου – 

κοινωνική δραστηριότητα 
Από τα «σταθερά» όπως λέγεται µόρια της Α` και Β` κατηγορίας µπορεί να 
συγκεντρώσει ένας υποψήφιος 65/100, ενώ από τα συν-εκτιµώµενα της Γ` 
κατηγορίας 35/100 µόρια. Πρόκειται για ένα ποσοστό που δίνει τη δυνατότητα και 
αντικειµενικής επιλογής και αναξιοκρατικής «φουσκώνοντας» τα συν-εκτιµώµενα 
κριτήρια κατά το δοκούν. Πάντως πρέπει να αναγνωρισθεί πως τα κριτήρια 
καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και προσόντων. Εξαρτάται όµως 
από το εκάστοτε συµβούλιο κρίσης η αντικειµενική αξιολόγηση και η εκτίµηση των 
κριτηρίων. Αν δηλαδή θα ισχύσει η λογική της πριµοδότησης «ηµετέρων» για να 
εξυπηρετηθούν και να προωθηθούν πρόσωπα ικανά ή µε «άλλα» προσόντα. 
Βεβαίως η σύνθεση των Συµβουλίων Επιλογής77 δίνει την πλειοψηφία στα στελέχη 
της εκπαίδευσης και όχι στους αιρετούς που συµµετέχουν (η αναλογία είναι 5/2).   

Το νοµικό πλαίσιο αυτό συµπληρώνεται µε το νόµο 2413/1996 για να 
καλυφθούν ορισµένα νοµοθετικά κενά σε σχέση µε τις εξελίξεις στο χώρο της 
α/θµιας και της β/θµιας, που δεν εισάγει όµως τίποτε το ανατρεπτικό και το 
καινοτόµο, σε σχέση µε τα Π.∆. που αναφέραµε. 

Το θέµα αυτό των κριτηρίων και το προηγούµενο νοµικό πλαίσιο ήρθε να 
βελτιώσει προς το αξιολογικότερο  το Π.∆. 2578. Τα σηµεία εκείνα στα οποία 
προσδιορίζεται η βελτίωση αφορούν: 
Α) στο γεγονός ότι οι ενότητες κριτηρίων παραµένουν βέβαια οι ίδιες όµως 
προσδιορίζονται για κάθε µια και κυρίως στην Γ` κατηγορία τα συνεκτιµώµενα 
κριτήρια. Έρχεται δηλ. να προστεθεί ένας σαφέστερος και  αναλυτικός κατάλογος 
µε τις αντίστοιχες βαθµολογίες στα προσόντα αυτά. 
Β) το άθροισµα των σταθερών µορίων ανέρχεται ως τα 80/100 περιορίζοντας δηλ. 
το ποσοστό της συνέντευξης στα 20/100, οπότε και οι κρίσεις αυτές ήταν 
αντικειµενικότερες. 

Επίσης µια καινοτοµία του Π.∆. 25 ήταν εκείνη που προβλέφθηκε στο Κεφ. 
Α`, άρθρο 3, εδ. 2 για την επιλογή υπ/ντων σχολικών µονάδων. Συγκεκριµένα 
αναφέρεται: «ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας και ΣΕΚ σε 
συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα 
υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τοµέων 
ΣΕΚ σε τριπλάσιο αριθµό των θέσεων, αιτιολογώντας τη γνώµη του µε σχετική 
πράξη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται 
περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές, στην ίδια σχολική µονάδα». Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται στην οικεία ∆ιεύθυνση και το ΠΥΣ∆Ε ή ΠΥΣΠΕ αντίστοιχα 
τοποθετεί τους υπ/ντες, λαµβάνοντας υπόψη του την πρόταση του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων. Πρόκειται για µια ρύθµιση που κρίνεται ως θετική γιατί επιτρέπει 
στο σύλλογο διδασκόντων να αναδείξει εκείνον από τους εκπαιδευτικούς που 
θεωρεί τον πλέον κατάλληλο και συνεργάσιµο. Βεβαίως το γεγονός ότι το 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο αποφασίζει τελικά λαµβάνοντας υπόψη του την εισήγηση - 

                                                 
77 Ν. 2266/1994, αρθ. 16, εδ.1-4 
78 Π.∆. 25/2002 ΦΕΚ 20/τ.Α`/ 7.2.2002 
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πρόταση του συλλόγου διδασκόντων περιορίζει αυτόµατα τη δυνατότητα που 
παρείχε η ρύθµιση αυτή.  

 

Πάνω στο ζήτηµα της επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης ας δούµε τη θέση 
των συλλογικών φορέων.  

 Η ∆ΟΕ αναφέρει: 

« Για τις περιπτώσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, ο κλάδος προβλέπει 
διαδικασίες κρίσης του εκ/κού µε αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια και µέσα 
από συλλογικά όργανα, συµβούλια επιλογής, υπηρεσιακά συµβούλια, όπου και 
εκπροσωπείται από τους αιρετούς του. Η χρήση των αποτελεσµάτων της 
διαδικασίας αξιολόγησης που προτείνουµε µπορεί να συνεκτιµηθεί ως ένα από τα 
στοιχεία µε τα οποία τα συλλογικά όργανα διενεργούν τις κρίσεις».  

β. Στελέχη τις εκπαίδευσης  

Ο Κλάδος επιµένει στην κατάργηση του Π.∆. 398 / 95 και στην εκπόνηση νέου 
Π.∆. για τις επιλογές, σύµφωνα µε τις θέσεις του Κλάδου.  

«Η Οµοσπονδία µας βλέπει το ρόλο των στελεχών σε όλη τη βαθµίδα της 
εκπαίδευσης, στενά δεµένο µε τα συλλογικά όργανα που υπάρχουν και που πρέπει 
να ενισχυθούν οι αρµοδιότητές τους. Παράλληλα πρέπει :  

· Να αναβαθµιστεί ο ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης και η θέση τους, ώστε να 
παίζουν περισσότερο αποτελεσµατικό και λειτουργικό ρόλο. Σ' αυτή την 
κατεύθυνση κινούνται οι παραπάνω προτάσεις.  

· Εµµένουµε στη θέση µας για θητεία όλων των στελεχών στην εκπαίδευση. Η 
επανάληψη ή η κρίση κάθε συναδέλφου για θέσεις στελέχους εκπαίδευσης να 
βασίζεται όχι µόνο σε τυπικά προσόντα, αλλά και στη δράση του στη συγκεκριµένη 
θέση που είχε.  

· Είναι ανάγκη πριv από την ανάληψη των καθηκόντων κάθε στελέχους, αλλά και 
κατά τη διάρκεια της θητείας του, να επιµορφώνεται, σε θέµατα της αρµοδιότητάς 
του.  

· Να αυξηθούν τα επιδόµατα θέσης στους συναδέλφους αυτούς και να 
τιµαριθµοποιούvται.  

∆ιευθυντές.  

· Απαλλαγή τους από ευθύνη τάξης και υποχρεωτικό ωράριο από 6θέσια έως 9θέσια 
οκτώ ώρες, από 9θέσια ως 12θέσια έξι ώρες.  

· Γραµµατειακή υποστήριξη στις µεγάλες σχολικές µονάδες.  

Προϊστάµενοι.  
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· Εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής σε όλα τα γραφεία 
εκπαίδευσης.  

· Να υπάρχει σε κάθε γραφείο το ∆ιοικητικό Προσωπικό που χρειάζεται, το οποίο 
θα είναι κατάλληλα καταρτισµέvο και για το οποίο θα υπάρχει συνεχής 
επιµορφωτική στήριξη.  

· Μηχανοργάνωση όλων των γραφείων.  

· Αύξηση των δαπανών λειτουργίας των γραφείων εκπαίδευσης.  

Σχολικοί σύµβουλοι.  

· Εξασφάλιση γραφείων για τους σχολικούς συµβούλους.  

· Γραµµατειακή υποστήριξη.  

· ∆ηµιουργία επιστηµονικής βιβλιοθήκης.  

· Επαρκής οικονοµική ενίσχυση για έξοδα λειτουργίας των γραφείωv των σχολικών 
συµβούλων, την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίωv και τη µετακίνησή τους στις 
σχολικές µονάδες, προκειµένου να στηρίζουv επιστηµοvικά τους συναδέλφους.  

· Τα ΠΥΣΠΕ, να λαµβάνουν υπόψη τους και τις εισηγήσεις των σχολικώv 
συµβούλων ιδιαίτερα για θέµατα που έχουν σχέση µε το χωρισµό τµηµάτωv, τον 
υποβιβασµό σχολικών µονάδων και διάφορα άλλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν 
µε το έργο τους».  

Οι θέσεις της ΟΛΜΕ για το ζήτηµα αυτό καταγράφονται ως εξής: 

Για την Υπηρεσιακή Κρίση προτείνει: 
 

- Πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητα µη ελεγχόµενα από την κυβέρνηση 
συµβούλια 

- Να µετέχουν αιρετοί 
- τα κριτήρια να είναι αυστηρά και αξιοκρατικά, αντικειµενικά και να 

συνδυάζουν την επιστηµονική κατάρτιση, τη διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα, την εµπειρία, την ενεργό δράση στις σχολικές διαδικασίες. 

 
Στον τοµέα της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης η πρόταση της ΟΛΜΕ79 
διεκδικεί: 
- δυναµικό και δηµοκρατικό σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης 
που πρέπει να στηρίζεται στις εξής αρχές: 

• της αποκέντρωσης 
• της συλλογικότητας 
• της αντιπροσωπευτικότητας 

Ζητά να συσταθούν ανεξάρτητοι διοικητικά και οικονοµικά οργανισµοί 
αυτοδιοίκησης µε µεταφορά πόρων και ουσιαστικών αρµοδιοτήτων µε βασικά 

                                                 
79 ΟΛΜΕ, Θέσεις 6ου Συνεδρίου 
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χαρακτηριστικά τον κοινωνικό έλεγχο και ένα ζωντανό και αντιγραφειοκρατικό 
σύστηµα οργάνωσης  και διοίκησης τη εκπαίδευσης 

• τα επίπεδα οργάνωσης να διαρθρώνονται αντίστοιχα µε τα επίπεδα της Τ.Α. 
και να εξασφαλίζουν τη συµµετοχή: 

- διδασκόντων 
- εκπροσώπων γονέων 
- πολιτείας  
- τοπικής αυτοδιοίκησης 
- εκπροσώπων µαθητών 

 
 
Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων δηµόσιας διοίκησης,  
Θέµατα ∆ιοίκησης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, Αρθ. 12Ν. 
3260 

Ο Νόµος αυτός αποτελεί οπισθοδρόµηση από όποια προσπάθεια 
αντικειµενικοποίησης των κριτηρίων και άρα  αντικειµενικής κρίσης και επιλογής 
στελεχών. Στο άρθ. 12 που αφορά στο ΥΠΕΠΘ στο εδάφιο 1α αναφέρεται: « στις 
κενές και κενούµενες θέσεις περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης διορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού δηµόσιοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται από κατάλογο 
υποψηφίων που συντάσσεται για το σκοπό αυτό και στον οποίο περιλαµβάνονται 
ύστερα από αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί …που έχουν: α) πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, β) 15ετή τουλάχιστον 
εκπαιδευτική υπηρεσία και γ) σηµαντικά διοικητικά και επιστηµονικά 
προσόντα».Μια απλή σύγκριση µε το Π.∆. 25 αναδεικνύει τα περιθώρια 
αυθαιρεσίας που νοµιµοποιούνται µε το νοµοθετικό αυτό κείµενο. 

 Στη συνέχεια, µε τον ίδιο περιληπτικό τρόπο καταγράφονται τα προσόντα 
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή Προϊσταµένων Γραφείων και 
προσωρινών ∆ιευθυντών: η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστηµονική και 
παιδαγωγική συγκρότηση, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών, η 
ικανότητα συνεργασίας µε τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει η 
συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων». Το κείµενο αυτό και µε τη 
δηµοσίευση του Νόµου λήγει αυτοδίκαια η θητεία των διευθυντών και  των υπ/ντων 
των περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.).  

Με τη ρύθµιση αυτή η οποία καταγγέλθηκε από όλους, κόµµατα της αντιπολίτευσης 
και συνδικάτα, επανήλθαµε σε ένα καθεστώς πλήρους αυθαιρεσίας στο διορισµό 
αναπληρωτών Προϊσταµένων και ∆ιευθυντών πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας 
εκπαίδευσης. Σε µερικές ώρες80 έγινε η επιλογή των στελεχών από πίνακες που 
είχαν καταρτισθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προσόντα και οι φάκελοι που είχαν 
καταθέσει οι υποψήφιοι. Πρόκειται για την πιο στενή αντίληψη που επιβάλει ο 
κοµµατισµός και που θέλει το κράτος να εξυπηρετεί στενά κοµµατικά συµφέροντα. 

 

 

                                                 
80 Καταγγελία αιρετού στο ΚΥΣ∆Ε, Θ.Σακαλίδη, Ιούνιος 2004 
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Θέµα 3ο : Αποκέντρωση 
 

 Σύµφωνα µε το Νόµο 2986/2002 «Οργάνωση των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης»  έχουµε την πλήρη 
ανάπτυξη της διοικητικής δοµής του εκπαιδευτικού συστήµατος και της 
στρατηγικής που επιλέχθηκε από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. 

  
Στο άρθρο 2 λοιπόν αναφέρεται: 

2. «Οι περιφερειακές υπηρεσίες που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες του 
ΥΠΕΠΘ, είναι: 

α) Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης … οι οποίες υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
β) Οι ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των νοµών και 
των νοµαρχιών…που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης. 
γ) Τα γραφεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης … που υπάγονται 
στην οικεία ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης των νοµών και των νοµαρχιών. 
δ) Τα γραφεία φυσικής αγωγής … τα οποία υπάγονται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτ/θµιας 
Εκπαίδευσης των οικείων νοµών και νοµαρχιών. 
ε) Τα περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) … τα οποία υπάγονται στην 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 
Στ) Τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ) … τα οποία 
υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 
ζ) Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕΚΕΣΕΣ) 
.. τα οποία υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 
η) Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) … τα οποία υπάγονται στην 
οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 
θ) Οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (ΣΣΝ) … υπάγονται στην οικεία 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 
ι) Οι σχολικές µονάδες, τα κέντρα συµβουλευτικής – προσανατολισµού (ΣΕΠ), τα 
εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστηµών (ΕΚΦΕ) και τα κέντρα πληροφορικής και 
νέων τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), που υπάγονται στην οικεία διεύθυνση ή γραφείο 
εκπαίδευσης του νοµού ή της νοµαρχίας. 
2. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης, ειδικής 
αγωγής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάγονται στην οικεία διεύθυνση 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»81 

Μέσα από το κείµενο του νόµου διαπιστώνουµε την άρτια οργάνωση και την 
προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια σταθερή δοµή στην οργάνωση της Πρωτ/θµιας και 
της ∆ευτ/θµιας εκπαίδευσης. Επίσης είναι σαφής η ιεραρχική εξάρτηση κάθε 
µέρους της οργανωτικής δοµής που εντάσσεται σε συγκεκριµένο επίπεδο. Γίνεται 
µια προσπάθεια συντονισµού όλων των δοµών που είχαν θεσµοθετηθεί κατά 
καιρούς και να βρουν τη θέση τους στην ιεραρχική κατάταξη του συστήµατος.  

Επίσης εισάγονται µια σειρά από νέες ρυθµίσεις που εγκαινιάζουν τη 
λειτουργία δοµών θετικών που  συµπληρώνουν την έννοια «εκπαιδευτικό έργο». 
Κάτι τέτοιο ισχύει  για τα Κ∆ΑΥ (2000), ΠΕΚΕΣΕΣ (1995). Η ιεράρχηση επίσης 
δηµιουργεί µια πυραµίδα υπάγοντας σε τρια επίπεδα τα στοιχεία της υποδοµής: 
στον Υπουργό – Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις τις 
∆ιευθύνσεις Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας, τα ΠΕΚ, τα Κ∆ΑΥ, τα ΠΕΚΕΣΕΣ, τα 

                                                 
81 Ν. 2986/2002/Α-24 
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ΚΠΕ, και τους σχολικούς συµβούλους, ενώ υπάγει στις ∆ιευθύνσεις Πρωτ/θµιας και 
∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής, τις σχολικές µονάδες, τα 
ΚΕΣΥΠ, στα γραφεία ΣΕΠ, τα ΕΚΦΕ, τα ΠΛΗΝΕΤ, τα γραφεία Πρωτ/θµιας και 
∆ευτεροβάθµιας. 

Προβάλλεται µε τη διαστρωµάτωση αυτή µια αντίληψη που θέλει τη 
σχολική µονάδα , τα κέντρα συµβουλευτικής – προσανατολισµού, τα ΕΚΦΕ, κ.τ.λ. 
ό,τι βρίσκεται δίπλα στην εκπαίδευση και δεν έχει να κάνει µε τη διοίκησή της, 
τελευταίους στην κατάταξη και σηµειολογικά αυτό δείχνει κάτι. Στην οργάνωση 
αυτής της µορφής έχει ασκηθεί εντονότατη κριτική και ως προς τον αποκεντρωτικό 
της χαρακτήρα της. Λοιδορήθηκε ως  από-συγκεντρωτικός µε την έννοια ότι απλώς 
µεταφέρει το µηχανισµό ελέγχου από το κέντρο στην περιφέρεια στην οποία δε 
δίνει καµία ουσιαστική αρµοδιότητα.  

Ακόµη θεωρήθηκε ως ένα σκληρά ιεραρχηµένο και πολυεπίπεδο σύστηµα 
που εντέλει αναπαράγει τη γραφειοκρατία και το διοικητισµό (βλ. ιδεολογικό 
υπόβαθρο της αξιολόγησης). «Οι  συγκεκριµένες διατάξεις αναδοµούν τη 
διοικητική πυραµίδα χωρίς να αλλάζουν τον ιεραρχικό και γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα της δοµής και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος»82. 
Συνδέθηκε δε άµεσα µε την όλη προσπάθεια συντονισµού του ελέγχου µέσω της 
αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Σε αυτό συνέβαλλε τόσο  ο τρόπος επιλογής των 
Περιφερειακών ∆ιευθυντών αλλά και των Προϊσταµένων, η απουσία αξιοκρατικής 
κρίσης και η επιλογή των Περιφερειακών ∆ιευθυντών από τον Υπουργό83. Η 
µετακλητότητα τους, η επιλογή που προβλέπεται να γίνεται από επιτροπή που την 
Προεδρία έχει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου, η ευχέρεια που δίνεται στον 
Υπουργό να µην λαµβάνει υπόψη του τη σειρά κατάταξης του πίνακα όπως 
εκτιµάται από την Επιτροπή,  προσβάλλεται ως κοµµατική, ούτε καν πολιτική. 
Θεωρήθηκε η δοµή αυτή από εκείνους που ασκούν κριτική ως το προανάκρουσµα 
και η θεσµική προετοιµασία του εδάφους για την εφαρµογή της αξιολόγησης-
χειραγώγησης της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού. Σε αυτό συνέτεινε η 
ανάθεση αρµοδιοτήτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του ν 2986/02. 

Κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαµβάνει τµήµατα: 
α) ∆ιοίκησης 
β) Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτ/θµιας Εκπαίδευσης 
γ) Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης 
 

Στο άρθ. 2 εδ.2β όπου γίνεται αναφορά στα Τµήµατα Επιστηµονικής – 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Π∆Ε αναφέρεται πως αυτά «εποπτεύουν, 
συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των σχολικών συµβούλων της 
οικείας βαθµίδας … µέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, µε το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους». Οι φράσεις 
αυτές παρακολουθεί, αξιολογεί, µέσω των κεντρικών υπηρεσιών  , για την εκτέλεση 
των αρµοδιοτήτων τους έχουν πυροδοτήσει µια σειρά αντιδράσεων γιατί 
αναδεικνύουν τις διαθέσεις του ΥΠΕΠΘ. Η συµµετοχή σχολικών συµβούλων στα 
Υπηρεσιακά Συβµούλια επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων84 έχει θεωρηθεί 
παρέµβαση του κράτους και της διοίκησης στην αυτοτέλεια των ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣ∆Ε 
στα οποία συµµετέχουν και αιρετοί εκπρόσωποι των δασκάλων και των καθηγητών. 
Με τη ρύθµιση αυτή η δύναµη των αιρετών ποσοστιαία µειώθηκε. 

                                                 
82 Κάτσικας Χρ., Καββαδίας Γ. , Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, σελ. 175  
83 Ν. 2817/2000, αρθ. 3,παρ.1 και 2 
84 Ν.2986/2002, αρθρ. 2, εδ.4 
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 Ακόµη το γεγονός ότι δεν προσδιορίστηκαν ρητά οι αρµοδιότητες των 
στελεχών της εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή ως τον υπ/ντή της 
σχολικής µονάδας, καθώς επίσης ότι έµεναν στην απόφαση του Υπουργού οι 
αρµοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, καλλιέργησε πολλές αντιρρήσεις και 
επιφυλάξεις γύρω από το πνεύµα και τους στόχους των νοµοθετηµάτων αυτών,  
δεδοµένου ότι στη συνείδηση των εκπαιδευτικών και στο διεκδικητικό τους πλαίσιο 
ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της εκπαίδευσης και οι 
αρµοδιότητές του καθορίζονται από τον 1565/85 ένα νοµοθετικό κείµενο που 
γνώρισε την αποδοχή του εκπαιδευτικού κόσµου και που καθιερώνει ένα 
προοδευτικό προσανατολισµό στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα και στην υπηρεσιακή 
λειτουργία του.  

Όσον αφορά τώρα τα προσόντα που  απαιτούνται για τον διορισµό των 
Περιφερειακών ∆ιευθυντών όπως αυτά προβλέπονται στο αρθ. 3 παρ. 1α 
προβλέπονται εκτός από τα τυπικά και αντικειµενικά (πτυχίο, προϋπηρεσία) και µια 
σειρά συν-εκτιµώµενων  και άρα αδιευκρίνιστων παραµέτρων όπως: « η εµπειρία, 
οι σπουδές σε θέµατα διοίκησης, οι µεταπτυχιακές σπουδές, η επιµόρφωση, η 
γνώση ξένων γλωσσών, η οργάνωση και συµµετοχή σε επιστηµονικά και 
εκπαιδευτικά σεµινάρια ή άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες, κ.τ.λ.» . 

 
 

Καθήκοντα και αρµοδιότητες των προϊσταµένων των περιφερειακών 
υπηρεσιών  

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/∆1, 16.10.02 
 
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και αρµοδιότητες 

των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ 
και των συλλόγων των διδασκόντων. Στην απόφαση αυτή στο κεφ.Α, άρθρο 1, εδ. 1 
αναφέρουν σχετικά µε το ρόλο των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης ότι 
«έχουν την ευθύνη σύνδεσης των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης µε τις 
αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και τα όργανα προγραµµατισµού, «αξιολόγησης 
και έρευνας του ΥΠΕΠΘ, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), το Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), τον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 
(Ο.ΕΠ.ΕΚ.), τον Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) κ.λ.π.» Στο άρθρο 2 εδ. α-
ιβ καθορίζονται πλήρως οι αρµοδιότητές τους: «ασκούν διοίκηση, καθοδηγούν, 
εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τη λειτουργία των τµηµάτων της 
Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας 
Εκπαίδευσης». Στο εδάφιο θ προβλέπεται επίσης ότι «είναι πειθαρχικοί 
προϊστάµενοι των προϊσταµένων … καθώς και έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία 
όλων των εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι υπάγονται στην 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση κ.τ.λ.».  

Ως γενική παρατήρηση µπορούµε να πούµε πως η Υ.Α. έρχεται να διευκρινίσει 
τα όσα ο Ν. 2986/02 προβλέπει σε σχέση µε τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα 
όλης της Περιφερειακής Πυραµίδας από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή ως το 
Σύλλογο ∆ιδασκόντων85. Από το κεφ. ∆` κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε σε δυο 
                                                 
85 Υ.Α. Φ.533.1. Η απόφαση αυτή περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια: 
Α` Καθήκοντα και αρµοδιότητες των Περιφερειακών ∆ιευθυντών 
Β` Καθήκοντα και αρµοδιότητες Σχολικών  Συµβούλων 
Γ` Καθήκοντα και αρµοδιότητες ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, ΠροϊσταµένωνΓραφείων, Προϊσταµένων 
Εκπαιδευτικών Θεµάτων 
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εδάφια του άρθ. 29. Συγκεκριµένα για το ∆ιευθυντή  της Σχολικής µονάδας στο εδ. 
7 αναφέρεται ότι « Συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος δηµοκρατικής 
συµπεριφοράς των διδασκόντων και των µαθητών και είναι υπεύθυνος, σε 
συνεργασία µε τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας» και στο εδ. 13 ότι 
« απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο συστάσεις µε πνεύµα 
συναδελφικής αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες δεν 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους και οι προσπάθειες τους 
µένουν χωρίς αποτέλεσµα, ενηµερώνει σχετικά το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων, το 
διοικητικό του Προϊστάµενο και τον αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο. Εφόσον, παρ` όλα 
αυτά δεν υπάρξει αποτέλεσµα, αναφέρεται γραπτά στο ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή 
τον Προϊστάµενο του Γραφείου». 

Κατά τα άλλα δεν διαφοροποιείται τίποτε σε σχέση µε την αξιολόγηση των 
συναδέλφων και τις εκθέσεις των σχολικών συµβούλων, όπως αυτές προβλέπονται 
στο νόµο 2986/02. ∆υστυχώς όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε στο κοµµάτι της 
«αποκέντρωσης» και ενώ οι θέσεις των εκπαιδευτικών ήταν υπέρ της πολιτικής 
αυτής, ευτελίστηκαν σε ένα  ακόµη διοικητικό µηχανισµό, ανώφελο, άχρηστο και 
γραφειοκρατικό. Ένα µηχανισµό παραγωγής «υπηρεσιακών εκθέσεων».   
 
 Οργανωτικά θέµατα υπηρεσιών και σχολικών µονάδων ν. 2986/2002 
 

 Στο άρθρο αυτό περιέχονται µια σειρά ρυθµίσεων που αφορούν στην 
οργάνωση των υπηρεσιών σε επίπεδο σχολικών µονάδων. Πρόκειται για  ρυθµίσεις 
που προσφέρουν σηµαντική ενίσχυση στην απόδοση και στον εκσυγχρονισµό της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και από την άποψη αυτή αποτελούν στρατηγικές 
επιλογές για το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού έργου. Αφορά στη λειτουργία 
γραφείων Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης σε κάθε 
∆ιεύθυνση. Επίσης προβλέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των 
Κέντρων   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης86 καθώς και το ύψος τη αποζηµίωσης για 
τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε αυτά. Επίσης σε κάθε ∆ιεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, συνίσταται και λειτουργεί εργαστηριακό Κέντρο 
Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ). Καθορίζονται επίσης ο τρόπος λειτουργίας τους, τα 
κριτήρια επιλογής των υπευθύνων τους, κ.τ.λ.87 

Επίσης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) µε σκοπό τη στήριξη 
της διδασκαλίας των νέων τεχνολογιών και της διδασκαλίας της πληροφορικής88, 
αρµοδιότητές τους καθώς και κριτήρια επιλογής των υπευθύνων τους. 

Μια σηµαντική παράµετρος που αφορά στη βελτίωση και επαύξηση των 
προσόντων των εκπαιδευτικών ρυθµίζεται στο άρθρο 9 του Νόµου 2986/2002. 
Πρόκειται για  τη δυνατότητα που δίνεται στους εκπαιδευτικούς χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας για την πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών. Στο άρθρο 
αυτό και στα εδάφιά του καθορίζονται οι διαδικασίες και οι περιορισµοί που 
τίθενται από το νοµικό πλαίσιο. Βεβαίως εδώ µπορούµε να κάνουµε δυο 
επισηµάνσεις: α) πως το γεγονός πως µπαίνει όριο από το ΚΕΕ στον αριθµό που 
µπορούν να χορηγηθούν κατ` έτος, περιορίζει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

                                                                                                                                            
∆` ∆ιευθυντές, Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, ∆ιευθυντές – Υπ/ντες ΣΕΚ – Υπεύθυνοι τοµέων 
ΣΕΚ 
Ε` ∆ιδακτικό προσωπικό (∆.Π.) – Σύλλογος διδασκόντων (Σ.∆.) 
86 Ν. 2986/2002, αρθ. 8 παρ 2, εδάφια α & β 
87 Ν. 2986/2002, αρθ. 8 παρ.4 εδάφια α & β 
88 ο.π. αρθ. 8, παρ.5 εδάφια α, β & γ 
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Η ζήτηση είναι πολύ µεγαλύτερη από τις προσφερόµενες θέσεις. Αυτό δείχνει τη 
διάθεση για επιµόρφωση και από την άλλη κάνει ξεκάθαρη τη βούληση της 
Πολιτείας για τη διευκόλυνση τους στην προσπάθειά τους αυτή. β) Αναδεικνύει ένα 
σηµαντικό αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την οργάνωση µεταπτυχιακών 
κύκλων από τα κατά τόπους πανεπιστήµια για τους εκπαιδευτικούς, µε 
εξειδικευµένα προγράµµατα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, διδακτικής και 
παιδαγωγικών (βλέπε παραπάνω, θέσεις ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ ).   

 
 
 

 
 Οι θέσεις των συνδικαλιστικών φορέων 

 
Ας δούµε λοιπόν πως απάντησαν στην εξέλιξη αυτή τα συνδικάτα των 

εκπαιδευτικών: 
 
 
Α. Οι θέσεις της ∆ΟΕ για την Αποκέντρωση καταγράφονται τόσο στις 
αποφάσεις του 70ου  όσο και του 71ου Συνεδρίου 
 

· Αποφάσεις 71ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2002 

Με βάση τις αποφάσεις της 68ης και 70ης Γ.Σ. του κλάδου, ζητούµε την 
τροποποίηση των διατάξεων του Ν.2986/02 που έρχονται σε αντίθεση µε τις θέσεις 
του κλάδου, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που στηρίζονται στις 
συγκεκριµένες διατάξεις. 

· Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2001 

1. Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος κύριο στόχο θα πρέπει να 
έχει τον αναπροσδιορισµό του περιεχοµένου της µόρφωσης, των αναλυτικών 
προγραµµάτων µε βάση τα νέα δεδοµένα. Η νέα πραγµατικότητα που 
προσδιορίζεται από την έκρηξη τις γνώσης και της τεχνολογίας, από την ανάγκη 
προστασίας του περιβάλλοντος και τη σηµερινή κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, 
θα πρέπει να εναρµονιστεί µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες, την τοπική ιστορία, τις 
τοπικές παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις και να ταυτιστεί µε τον ίδιο τον 
άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

2. Η αποκέντρωση δεν επιτρέπεται να θίξει τον ενιαίο, δηµόσιο και δωρεάν 
χαρακτήρα της Εκπαίδευσης. Απεναντίας, θα πρέπει να εµποδίσει τις δυνάµεις της 
αγοράς να αποσπάσουν ζωτικά τµήµατα της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, έτσι, ώστε, να 
µην οδηγηθούµε σε εκπαίδευση πολλών ταχυτήτων και έντονων ανισοτήτων. 

3. Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος νοείται ως αποκέντρωση 
πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων, που στόχο έχουν να αναδείξουν 
τη δυναµογόνο δράση του σχολείου ως ζωντανού οργανισµού, ανοιχτού στην 
κοινωνία, τον άνθρωπο, τη ζωή, και ικανού να αναβαθµίσει µε τη δυναµική του την 
πολύπλευρη ανάπτυξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και συγχρόνως να 



 71

προσφέρει στην ίδια την κοινωνία πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, δηµοκρατικούς, 
κριτικά σκεπτόµενους και κοινωνικά συµµέτοχους. 

Στα πλαίσια αυτά ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να αναδειχθεί σε βασικό όργανο 
παιδαγωγικής- εκπαιδευτικής δραστηριότητας, έκφραση της συλλογικότητας και 
της συµµετοχικής λειτουργίας του σχολείου. 

2. Η αποκέντρωση µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην καθιέρωση, γενίκευση και 
αναβάθµιση σηµαντικών εκπαιδευτικών θεσµών, όπως είναι: η ενισχυτική 
διδασκαλία, η αναβάθµιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, η εισαγωγή 
δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό, τη µουσική, το θέατρο, τον 
αθλητισµό, τη σύγχρονη τεχνολογία, την αγωγή υγείας, τις µορφωτικές ανταλλαγές, 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π., ιδιαίτερα µέσα από τη λειτουργία 
του ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. 

Στην προώθηση και υλοποίηση όλων αυτών, θα βοηθήσει σηµαντικά η συµµετοχή 
των τοπικών εκπαιδευτικών φορέων, των ειδικών σε θέµατα επιστηµονικών 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων και µελετητών ειδικών θεµάτων. 

Η οργανωτική και λειτουργική εµπλοκή και άλλων φορέων, θα γίνει µε σαφώς 
προσδιορισµένο πλαίσιο ευθυνών και αρµοδιοτήτων. 

Κυρίαρχη, όµως, θα είναι η παρουσία των φορέων Εκπαίδευσης. 

Ακόµη, τα περιφερειακά αποκεντρωµένα επιστηµονικά, παιδαγωγικά και 
εκπαιδευτικά κέντρα, µπορούν να λειτουργήσουν µε ουσιαστικές αρµοδιότητες σε 
επίπεδο Νοµών ή ευρύτερης περιφέρειας. 

Ο Κλάδος  των εκπαιδευτικών προτείνει: 

Την ίδρυση 15 περιφερειακών ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε ολόκληρη 
τη Χώρα, οι οποίες έχουν έδρα, την έδρα της Περιφέρειας. Στο Λεκανοπέδιο της 
Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη δηµιουργούνται δύο (σε κάθε πόλη) περιφερειακές 
∆/νσεις. Της Περιφερειακής ∆/νσης προϊσταται περιφερειακός ∆/ντής, ο οποίος 
προέρχεται από το χώρο τις ∆ηµόσιας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, και επιλέγεται 
από το αντίστοιχο Συµβούλιο Επιλογής προϊσταµένων Π.Ε., σύµφωνα µε τις πάγιες 
θέσεις του Κλάδου για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης. (αντικειµενικά-
µετρήσιµα κριτήρια). Το θέµα της επιλογής των περιφερειακών ∆/ντών και όχι του 
διορισµού τους, είναι βασική προϋπόθεση για τον Κλάδο, προκειµένου να 
υλοποιηθεί ο θεσµός. 

Α. Η Περιφέρεια, έχει τις εξής διοικητικές αρµοδιότητες. 

α) Είναι έδρα του ΑΠΥΣΠΕ (Ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Εκπαίδευσης). 

β) Είναι έδρα των συντονιστών σχολικών συµβούλων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
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γ) Είναι έδρα του Περιφερειακού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο οποίο 
συµµετέχουν οι συντονιστές σχολικοί σύµβουλοι. 

Β. Αρµοδιότητες Οργάνων Περιφέρειας 

α) Αρµοδιότητες περιφερειακού ∆/ντή. 

Ο Περιφερειακός ∆/ντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ασκεί τη διοίκηση, τον 
έλεγχο και την εποπτεία των υπηρεσιών της Περιφ. ∆/νσης, των ∆/νσεων και 
Γραφείων Εκπαίδευσης των σχολικών συµβούλων, των Κ∆ΑΥ. Αξιολογεί το έργο 
των συντονιστών σχολικών συµβούλων (ως προς το διοικητικό µέρος) και των 
προϊσταµένων ∆/νσεων Π.Ε. της Περιφέρειας. 

β) Αρµοδιότητες Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

Στην Περιφέρεια λειτουργεί Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το 
οποίο αποτελείται από τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων στην 
περιφέρεια και προϊσταµένους ∆/νσεων Π.Ε. Οι αιρετοί εκλέγονται µε καθολική 
µυστική ψηφοφορία από τους συναδέλφους που υπηρετούν στην περιφέρεια. 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών, γίνονται (κατά την πρώτη εφαρµογή), 
µόλις δηµοσιευθεί ο νόµος. Στη συνέχεια γίνονται την ίδια ηµεροµηνία κατά την 
οποία εκλέγονται οι αιρετοί στα ΠΥΣΠΕ και στο ΚΥΣΠΕ. Οι αιρετοί 
απαλλάσσονται πλήρως του διδακτικού ωραρίου, όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. 

Το ΑΠΥΣΠΕ, µπορεί να είναι όργανο δευτεροβάθµιας κρίσης των ∆/ντών 
Σχολείων, να εξετάζει, δηλαδή, σε δεύτερο βαθµό ενστάσεις, καθώς επίσης και τις 
αποσπάσεις, σε επίπεδο περιφέρειας. 

Εξετάζει, επίσης, όλες τις πειθαρχικές διώξεις των Εκπαιδευτικών της Π.Ε. 

γ) Αρµοδιότητες συντονιστών σχολικών Συµβούλων. 

Η Περιφέρεια είναι έδρα των συντονιστών σχολικών συµβούλων Π.Ε. και ∆.Ε. 

Οι συντονιστές σχολικοί σύµβουλοι εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και 
αξιολογούν το έργο των σχολικών συµβούλων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Συνεργάζονται µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και είναι περιφερειακό προσωπικό 
του αποκεντρωµένου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Περιφερειακού 
Επιµορφωτικού Κέντρου. 

δ) Αρµοδιότητες Περιφερειακού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

Το Π.Π.Ι. αποτελείται από: 

1) Τη ∆ιοικούσα επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν οι συντονιστές σχολικοί 
σύµβουλοι Π.Ε. και ∆.Ε. και εκπρόσωποι των Α.Ε.Ι. 

2) Το σύνολο των σχολικών συµβούλων της Περιφέρειας. 
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΄Εργο του είναι: Η αξιολόγηση της Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια. 

Ο σχεδιασµός των τοπικών διαφοροποιήσεων των αναλυτικών προγραµµάτων. 

Η εκπαιδευτική τεκµηρίωση της Περιφέρειας. 

Ο σχεδιασµός της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε τα 
προγράµµατα περιφερειακής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Η προώθηση 
της εκπαιδευτικής έρευνας. 

Με δεδοµένο ότι θα γίνει περιφερειακή αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, υπάρχει αναγκαιότητα πραγµατοποίησης οργανωτικού καταστατικού 
συνεδρίου του Κλάδου, µέχρι την επόµενη (71η Γενική Συνέλευση τις ∆.Ο.Ε.)., που 
θα εξετάσει: 

1. Την αποκέντρωση της ∆.Ο.Ε. σε επίπεδο περιφέρειας. 

2. Όλα τα υπόλοιπα οργανωτικά καταστατικά θέµατα που απασχολούν τον Κλάδο. 

 

Β. Η ΟΛΜΕ αντίστοιχα καταγγέλλει το νέο θεσµικό πλαίσιο της ∆ιοίκησης, 
καταγγέλλει ως αναξιοκρατικές τις επιλογές των Περιφερειακών ∆ιευθυντών και 
ζητά να προκύψει µέσα από διάλογο ένα αξιοκρατικό και διαχρονικό σύστηµα 
επιλογής στελεχών. Θεωρεί πως η «αποκέντρωση» αυτή στοχεύει στην πολιτική του 
Κράτους να απαλλαγεί από τη χρηµατοδότηση της δηµόσιας εκπαίδευσης 
αποκεντρώνοντας ευθύνες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και τις αρµοδιότητες.  

Η ΟΛΜΕ ζητά  το ΥΠΕΠΘ να περιοριστεί σε επιτελικό ρόλο, χωρίς διαχειριστικές 
αρµοδιότητες89. 
Τα Περιφερειακά όργανα να έχουν την ευθύνη και το σχεδιασµό, τον 
προγραµµατισµό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή. 
Προτείνεται επίσης η θεσµοθέτηση ενός συστήµατος κοινωνικού ελέγχου µέσα από 
τις Νοµαρχιακές, ∆ηµοτικές Επιτροπές. 
Μέσα από τα κείµενα αυτά «η σχολική µονάδα καλείται να διαδραµατίσει 
σηµαντικότατο ρόλο στην οικοδόµηση και λειτουργία ενός ζωντανού, 
δηµοκρατικού και αποκεντρωτικού συστήµατος οργάνωσης και διοίκησης της 
εκπαίδευσης». 

Όσον αφορά τη Σχολική Μονάδα ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων είναι το 
κυρίαρχο όργανο λήψης των αποφάσεων που αφορούν την καθηµερινή λειτουργία 
του σχολείου, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό και την αξιολόγηση του 
διδακτικού και του ευρύτερου εκπαιδευτικού έργου, τον προσδιορισµό των 
επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και τη σύνδεση του σχολείου µε τον 
κοινωνικό περίγυρο. 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων θα πρέπει να αναδειχθεί σε βασικό όργανο 
παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας (παιδαγωγικές συνεδριάσεις, 
αξιολόγηση) έκφραση της συλλογικότητας και της συµµετοχικής λειτουργίας του 
σχολείου. 

                                                 
89 ΟΛΜΕ, Θέσεις 6ου Συνεδρίου 
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 Για το κοµµάτι το διοικητικό και το συντονισµό της παιδαγωγικής 
ανατροφοδότησης προτείνεται: 
 

- Αυτόνοµο οικονοµικά και διοικητικά κέντρο µελετών – ερευνών, 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού της εκπαίδευσης. 

- Αναγκαία η σύνδεσή του µε τα περιφερειακά εκπαιδευτικά όργανα, τους 
σχολικούς συµβούλους, τις σχολικές µονάδες. 

- Επιβάλλεται η συµµετοχή του συνδικαλιστικού κινήµατος στο σχεδιασµό 
και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ και 
ΠΕΚ για την ανάληψη ερευνητικών και επιµορφωτικών πρωτοβουλιών. 

- Η επιλογή των Παρέδρων και των Συµβούλων του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου να γίνεται αξιοκρατικά, επιστηµονικά και µε διαφανή κριτήρια 
και να είναι επί θητεία. 

 
Στον τοµέα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο συνέδριο αυτό 

εξειδικεύονται οι θέσεις των καθηγητών για την αποκέντρωση. Κατά την άποψή 
τους 
µια αποτελεσµατική και ουσιαστική πορεία αποκέντρωσης του Εκπαιδευτικού 
Συστήµατος που αξιοποιεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό το νέο θεσµό της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης πρέπει να κινείται επιγραµµατικά στις εξής 
κατευθύνσεις: 

1. Συγκρότηση συµµετοχικών, προγραµµατικών και επιστηµονικών οργάνων 
στην Περιφέρεια. 

2. Ενίσχυση, εµπλουτισµός και κατοχύρωση των συµµετοχικών οργάνων του 
Ν. 1566/85 σε τοπικό και νοµαρχιακό επίπεδο (υπηρεσιακά συµβούλια). 

3. Ανάπτυξη του δηµοκρατικού προγραµµατισµού µε τη λειτουργία του ΕΣΥΠ 
σε τµήµατα. 

4. Η καθοδήγηση της εκπαίδευσης, η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Συστήµατος και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου µεταφέρεται και στην 
εκπαιδευτική περιφέρεια και υλοποιούνται µέσα από αποκεντρωµένους 
εκπαιδευτικούς θεσµούς και όργανα. 

5. Οι σχολικές δραστηριότητες πλέον δεν πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά 
τµήµα κεντρικού σχεδιασµού και να µεταφέρονται και σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας από άποψη σχεδιασµού και διαµόρφωσης πλαισίου και 
περιεχοµένου. Οι πρωτοβουλίες αυτές στηρίζονται από συλλογικά όργανα 
και υποστηρίζονται από ανάλογα όργανα της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Ειδικότερα οι επιστηµονικές και παιδαγωγικές λειτουργίες σε νοµαρχιακό 
επίπεδο έχουν φορείς τους εκπαιδευτικούς συµβούλους, το ΠΕΚ της 
Περιφέρειας, το τοπικό τµήµα του Π.Ι.  

 
 
 

 
Θέµα 4ο : Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών ως εργαλείο αποτίµησης του 
εκπαιδευτικού έργου 
 

Στο κοµµάτι αυτό εντάσσεται ό,τι έχει θεσµοθετηθεί σε σχέση µε την 
επιµόρφωση, ως βασικής παραµέτρου  που συνδέεται οργανικά µε τη στρατηγική 
της αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου µια που από την οποιαδήποτε αξιολόγηση 
θα πρέπει να προβλέπεται η ανατροφοδότηση και η εστίαση στο πως θα βελτιωθεί 
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το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα µέσα στην τάξη. Εξάλλου τα βασικά άρθρα της 
επιµόρφωσης εντάχθηκαν όπως θα δούµε στη συνέχεια στο νόµο που ήρθε να 
εφαρµόσει την αξιολόγηση (Ν.2986/02). 

 
 Τα Εργαλεία που ο Ν.2986/2002 θεσµοθέτησε 
 
Αρθ. 6 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός 
Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ), που εδρεύει στην Αθήνα και 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Ας κάνουµε εδώ µια γενική παρατήρηση. Η ευκολία που παρουσιάστηκε στη 
θεσµοθέτηση και ίδρυση φορέων και η δυστοκία στην υλοποίηση και την εφαρµογή 
των θεσπισθέντων. Ο Οργανισµός αυτός, ο πολλά υποσχόµενος, δε λειτούργησε 
ποτέ. Εκτός όµως αυτού µπορούµε να παρατηρήσουµε την αναντιστοιχία  που 
υπάρχει ανάµεσα στη δοµή που επιχειρείται συνολικά Κέντρο – Περιφέρεια – 
∆ιεύθυνση – Σχολική Μονάδα και στη χωροθέτηση των θεσπισµένων οργανισµών 
που αναλαµβάνουν την υλοποίηση της επιµόρφωσης δηλ. την ανατροφοδότηση. 
Εδώ ισχύει η παρατήρηση που έχουµε κάνει στη δοµή του Ε.Σ. µόνο που τώρα 
αφορά στο ίδιο το περιεχόµενο του. Η αποσυγκέντρωση αφορά το διοικητικό 
µηχανισµό ενώ η αποκέντρωση που θα `πρεπε να προβλέπεται για να µπορεί ο 
οργανισµός αυτός να λειτουργήσει ουσιαστικά δεν προβλέπεται. Στον 
συγκεντρωτικό αυτό µηχανισµό ανατίθεται: 

2. Έργο του Ο.ΕΠ.ΕΚ. είναι: 
Α) ο σχεδιασµός της επιµορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς Πρωτ/θµιας 
και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Β) ο συντονισµός όλων των µορφών και τύπων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
καθώς και η εφαρµογή επιµορφωτικών δράσεων. 
Γ) η κατάρτιση επιµορφωτικών προγραµµάτων, τα οποία ύστερα από την έγκρισή 
τους από τον Υπουργό υλοποιούνται από τους επιµορφωτικούς φορείς. 
∆) Η ανάθεση επιµορφωτικού έργου σε αρµόδιους φορείς και η εισήγηση στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη σύσταση αυτοτελών 
επιµορφωτικών κέντρων και µονάδων. 
Ε) Η κατανοµή και η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών. 
Στ) Η πιστοποίηση φορέων και τίτλων στον τοµέα της επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 

Η ∆ιοίκηση του Οργανισµού έχει ενδιαφέρον δεδοµένου ότι αποτελείται από 
90ένα επταµελές συµβούλιο, µε Πρόεδρο έναν καθηγητή Πανεπιστηµίου, ενώ τα 
µέλη του είναι ο Αντ/δρος του ΠΙ, ένα µέλος του ΚΕΕ, δυο διακεκριµένοι 
επιστήµονες µε ειδίκευση στη διαρκή επιµόρφωση, ένας εκπαιδευτικός πρωτ/θµιας 
και ένας εκπαιδευτικός δευτ/θµιας που υποδεικνύονται από τις οικείες 
δευτεροβάθµιες οργανώσεις, καθώς και ένας εκπρόσωπος της Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης η χρηµατοδότηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ. από τον 
τακτικό κρατικό προϋπολογισµό, κάτι το οποίο δε συνέβη ποτέ γι` αυτό και δε 
λειτούργησε. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σηµείο δ) που θα µπορούσε να οδηγήσει 
στη λειτουργία αποκεντρωµένων δοµών επιµόρφωσης, εφόσον αυτό βρισκόταν 
στην πολιτική βούληση του ΥΠΕΠΘ που φάνηκε πως δεν είχε τη δύναµη να 

                                                 
90 Ν.2683/99, ΦΕΚ 19Α`/9-2-1999 και 2986/2002,ΦΕΚ24Α`/13-2-2002 
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στηρίξει το θεσµό αυτό που δε χρηµατοδοτήθηκε, παρ` όλες τις πιέσεις από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών. Όπως φαίνεται από τη δοµή του ∆.Σ., την 
ανατροφοδότηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 
αναλάµβαναν οι εκπρόσωποι στο ∆.Σ. του ΠΙ και του ΚΕΕ, καθώς και οι 
εκπαιδευτικοί. Εκφράζονται πολλές επιφυλάξεις όµως αν ένα τέτοιο όργανο θα 
µπορούσε και θα είχε τη δυνατότητα να εξειδικεύσει τις επιµορφωτικές διαδικασίες 
σε επίπεδο νοµού, για να µην αναφερθούµε στη σχολική µονάδα που όπως είναι 
φυσικό θα ήταν αδύνατο. 
 Το ίδιο ισχύει για µια άλλη παράµετρο, αυτή της επιµόρφωσης. Από το 1992 
και µετά υπάρχει µόνο η εισαγωγική των ΠΕΚ µε τα χάλια και τις αδυναµίες που 
περιέλαβαν στην κριτική τους όλα τα κόµµατα, καθώς και στα κείµενα των 
συνδικαλιστικών φορέων που έχουµε ακριβώς γι` αυτό το λόγο παραθέσει.  
 
 
 
 
 Θεσµοθέτηση της χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας Εκπαίδευσης 
Ν 2683/99 και 2986/02 
 
Οι ρυθµίσεις αυτές και η θεσµοθέτηση των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
αποτελούν αναµφισβήτητα την πιο σηµαντική ρύθµιση στον τοµέα της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Καθορίζουν τις προϋποθέσεις για τους 
εκπαιδευτικούς που δικαιούνται της χορήγησης αντίστοιχων αδειών και µάλιστα µε 
αποδοχές. Αφορούν στη συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα ή κύκλου 
µεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι προϋποθέσεις 
ορίζονται µε εγκυκλίους κάθε χρόνο. Αφορούν εκπαιδευτικές άδειες τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  Καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο οι 
υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών.  
 
Γ.2. Ας δούµε όµως πως υποδέχθηκαν  τα συνδικάτα στη ρύθµιση αυτή. 

Α. Η ∆ΟΕ προτείνει για την: 

(α) Επιµόρφωση  

Με βάση το Ν. 2986/02 προβλέπεται η δηµιουργία Οργανισµού 
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός ότι ο οργανισµός συγκροτήθηκε, 
µέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επιµορφωτικό πρόγραµµα για τους 
εκπαιδευτικούς της Π.Ε.  

∆ιεκδικούµε:  

· Εισαγωγική επιµόρφωση, που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για 
πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν υπεύθυνα µια τάξη.  

· Περιοδική επιµόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής 
ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους (τρίµηνης, εξάµηνης, ετήσιας διάρκειας µε 
απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).  
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· Ενδοσχολική επιµόρφωση.  

(β) Εξοµοίωση  

Από το 1997 λειτουργούν στα παιδαγωγικά τµήµατα της χώρας προγράµµατα 
Ακαδηµαϊκής και Επαγγελµατικής Αναβάθµισης των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα αυτά προβλέπεται να συνεχιστούν 
µε χρηµατοδότηση από το Β' ΕΠΕΑΕΚ και έτσι θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της 
αναβάθµισης των πτυχίων των δασκάλων και των νηπιαγωγών της διετούς 
φοίτησης. Ο κλάδος µας έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία εξοµοίωσης των πτυχίων 
ως ιστορική κατάκτηση. Τα προγράµµατα από το Β' ΕΠΕΑΕΚ έχουν καθυστερήσει 
υπερβολικά παρά το γεγονός ότι τα πανεπιστήµια έχουν υποβάλει προτάσεις.  

 (γ) Μετεκπαίδευση  

· Υπάρχει ανάγκη αναβάθµισης της µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα:  

· Να ιδρυθούν ∆ιδασκαλεία µετ/σης και στα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τµήµατα της 
χώρας (όπως προβλέπει ο Ν.2327/95), όπου θα µετεκπαιδεύονται και οι 
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.  

· Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να ενθαρρύνει στηρίζοντας µε κάθε τρόπο (οικονοµική ενίσχυση, 
∆ιδακτικό Προσωπικό µε µόνιµα µέλη ∆ΕΠ, υλικοτεχνική υποδοµή κ.α.) τα Π.Τ. 
προς την κατεύθυνση αυτή.  

· Η µετ/ση να διατηρήσει και να διευρύνει το µαζικό της χαρακτήρα µε αύξηση του 
αριθµού των εισαγοµένων στα διδασκαλεία, αλλά και µε ουσιαστική συµµετοχή 
των µετεκπαιδευόµενων στην κατάρτιση των προγραµµάτων.  

· Η µετ/ση να παραµείνει µία και ενιαία, τόσο για τους πτυχιούχους Π.Α., όσο και 
για τους πτυχιούχους Π.Τ. και να αποτελεί ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση δηλ. να είναι 
δικαίωµα των εν ενεργεία Εκπ/κών.  

· Να δίνεται η δυνατότητα στα πλαίσια των µαθηµάτων που διδάσκονται οι µετ/νοι, 
για έρευνες, εργασίες και δραστηριότητες, µε στόχο την παρέµβαση στην Εκπ/κή 
πράξη και την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών στο χώρο της Εκπ/σης.  

· Απαιτείται αναβάθµιση της µετ/σης, τόσο ως προς το επίπεδο των σπουδών µε τη 
δηµιουργία κατευθύνσεων (οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπ/σης - Ειδική Αγωγή - 
Νέες τεχνολογίες στην Εκπ/κη διαδικασία - Παιδαγωγική - Ψυχολογία) όσο και ως 
προς τον χορηγούµενο τίτλο (µεταπτυχιακός).  

· Η διαδικασία επιλογής των Εκπ/κών για τη µετ/ση να πραγµατοποιείται µε 
αδιάβλητο διαγωνισµό, µε ευθύνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία µε τα Π.Τ. τους 
τοπικούς Συλλόγους και τη ∆.Ο.Ε.  

Β. Θέσεις της  ΟΛΜΕ είναι: 
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α)Για τη Μετεκπαίδευση 
 

1. Μεταπτυχιακές σπουδές σε οργανωµένη µορφή 
2. Χρηµατοδότηση της µετεκπαίδευσης 
3. Το ΙΚΥ δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες µετεκπαίδευσης. 
Εδώ θα πρέπει να ανατρέξουµε στη συνολική πρόταση της ΟΛΜΕ για την 
αποκέντρωση γιατί εκεί µέσα περιλαµβάνει µια σειρά ουσιαστικών προτάσεων 
λειτουργίας της επιµόρφωσης σελ.72-73 της εργασίας µας . 

Αυτό είναι το διεκδικητικό πλαίσιο που κατέθετε η ΟΛΜΕ µέσα από τα Συνέδρια 
της. Θεωρούµε ότι κινείται σε ένα συγκροτηµένο πλαίσιο και αντιµετωπίζει πολλά 
και βασικά ζητήµατα της δευτ/θµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας. Στην πορεία της 
εργασίας θα προσπαθήσουµε να δούµε επίσης, ποια σηµεία από το πλαίσιο αυτό 
καλύφθηκαν µε τις πολιτικές και βέβαια θα σταθούµε σε παραµέτρους που 
σχετίζονται αµιγώς µε την αξιολόγηση. 
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3ο ΜΕΡΟΣ 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ) ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ( 1995 – 2004) 

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος συνδέεται, 
όπως είδαµε, άµεσα και πρώτιστα µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια 
εκσυγχρονισµού των  υπαρχόντων θεσµών, της αποτίµησης του τρόπου λειτουργίας 
των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της εκπαίδευσης και της 
διάνοιξης διαύλων επικοινωνίας ανάµεσα στους διάφορους φορείς που 
εκπροσωπούν τους θεσµούς αυτούς αποτέλεσε τη δηλωµένη πρόθεσή του ΥΠΕΠΘ. 
Κρίθηκε επίσης αναγκαίο να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Σχολικοί 
Σύµβουλοι σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, καθώς και τα στοιχεία που 
επηρεάζουν το έργο τους.                             
 Τη διαδικασία αυτή ακολούθησε ένας προβληµατισµός σχετικά µε τη 
σπουδαιότητα της συγκέντρωσης, ανάλυσης και δηµοσιοποίησης των στοιχείων της 
εκπαίδευσης που αφορούν την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τεχνική 
εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην προώθηση της αξιολόγησης των 
σχολικών προγραµµάτων, του διδακτικού υλικού και της επίδοσης των µαθητών.     
Σε ό,τι αφορά την επίδοση των µαθητών, η σχετική συζήτηση συµπεριέλαβε 
στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των Ελλήνων µαθητών σε διεθνείς δοκιµασίες 
(IEA, PISA91), και στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η διερεύνηση σε βάθος των 
παραµέτρων που επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών µε στόχο την προώθηση της 
αυτογνωσίας και δηµιουργικότητάς τους. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο που το 
µεγαλύτερο µέρος της µεταρρύθµισης , ν. 2525 και 2640, κινήθηκαν γύρω από τη 
δευτ/θµια εκπαίδευση και την αξιολόγηση των µαθητών.    
 Σ’ αυτό το πεδίο εντάχθηκε και η συζήτηση γύρω από τις εξειδικεύσεις που 
προσφέρουν τα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), τα δηµόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και οι φορείς της συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Ο προβληµατισµός αυτός εστιάσθηκε γύρω από τη 
δυνατότητα καταγραφής των τυχόν προβληµάτων που δυσκολεύουν την 
απρόσκοπτη µετάβαση από τη µία βαθµίδα στην άλλη των τριών συστηµάτων, και 
βεβαίως, κάτω από την πίεση των κατευθύνσεων από την Ε.Ε.(Λευκή Βίβλος), του 
προσδιορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και την κατοχύρωσή τους που 
συνδέονται µε τις εξειδικεύσεις κάθε κλάδου.      
 H συζήτηση για τα σχολεία πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας επικεντρώθηκε, σε 
µεγάλο βαθµό, στο θέµα της προώθησης της αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και 
στην αναγκαιότητα αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στο επίπεδο του κάθε 
σχολείου, µέσα από την καταγραφή και εκπόνηση σχετικών δεικτών. Μπήκαν οι 
βάσεις για τη δηµιουργία µιας διαρκούς ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων η οποία θα 
βοηθούσε στην ενηµέρωση και στη λήψη ορθολογικών παρεµβάσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό οργανώθηκε, όπως θα δούµε στους πίνακες που ακολουθούν ένα σύστηµα 
απόδοσης λόγου µέσω των ετήσιων εκθέσεων από το ∆ιευθυντή της Σχολικής 
Μονάδας, ως τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή, οι οποίες κατατίθενται στο Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας για επεξεργασία.  Αποτυπώνοντας τώρα το µοντέλο 
                                                 
91 « Πρόοδος προς τους κοινούς στόχους στην εκπαίδευση και στην έρευνα - ∆είκτες και συγκριτικές 
µετρήσεις επιδόσεων» Έκθεση ΟΟΣΑ 4.12.01, όπου η χώρα µας σε σύνολο 31 χωρών κατετάγη στην 
25η θέση. 
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αξιολόγησης όπως αυτό έχει θεσµοθετηθεί στο διάστηµα που εξετάζουµε, µπορούµε 
να παρατηρήσουµε πως πρόκειται για ένα συνδυασµό εργαλείων και µέσων. Για το 
λόγο αυτό αποτυπώσαµε σε κάθε επίπεδο ( Εθνικό – Περιφερειακό – Σχολική 
Μονάδα) τα εργαλεία και τα µέσα που επιστρατεύθηκαν για να καταγράψουν και να 
αποτιµήσουν το εκπαιδευτικό έργο.      
 Συγκρίνοντας τες µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά µοντέλα αξιολόγησης  
µπορούµε να διαπιστώσουµε πως  πρόκειται για ένα συνδυασµό τους. Περιέχει 
στοιχεία εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση, εξωτερική, κοινή). Από τη 
σκοπιά αυτή πρόκειται για µια στρατηγική που επιλέγει κάθε µέσο προκειµένου να 
προχωρήσει στο συντονισµό και στον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι 
προσεγγίσεις µπορεί να είναι από πολύ θετικές (για όσους βλέπουν την αξιολόγηση 
ως απαραίτητο µέσο για τον έλεγχο των διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στην 
εκπαίδευση), ως πολύ αρνητικές (από όσους αµφισβητούν το ρόλο της αξιολόγησης 
και την προσεγγίζουν ως ένα µηχανισµό χειραγώγησης). Το όλο πάντως σύστηµα 
συνδέθηκε µε τις εξετάσεις για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη 
διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρόκειται για µια εµµονή που βρίσκεται 
πίσω από κάθε µεταρρύθµιση στο χώρο της εκπαίδευσης στη χώρα µας και η οποία 
συνθλίβει πολλές φορές κάθε ανανεωτική προσπάθεια.   

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

I. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 

o Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ 
(1566/85). Αρµόδιο για την επιστηµονική έρευνα και τη µελέτη των 
θεµάτων Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης. Καταρτίζει προτάσεις για 
τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει ως τοµέα ευθύνης του την 
ανάπτυξη αναλυτικών προγραµµάτων, κάνει προσαρµογές σε ετήσια βάση, 
και για τη συγγραφή σχολικών βιβλίων. Το 1996 ιδρύθηκε το Τµήµα 
Αξιολόγησης  που µελετά την εκπόνηση δεικτών-κριτηρίων για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου µε βάση το ν.2986/2002. 

o Ειδικό Σώµα Αξιολογητών (Πάρεδροι Αξιολόγησης).Αποτελείται από 100 
παρέδρους, µόνιµους ή µε θητεία, οι οποίοι συγκροτούν τις επιτροπές 
ενστάσεων που υπάγονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από αξιολογηθέντες 
εκπαιδευτικούς και ∆ιευθυντές Σχολικών µονάδων. Κύριο έργο τους είναι η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί σε 
επίπεδο σχολικής µονάδας ή περιφέρειας. 

o Κ.Ε.Ε. Είναι αυτδιοικούµενο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
υπεύθυνο για την έρευνα που σχετίζεται µε παραµέτρους του εκπαιδευτικού 
έργου, συµπεριλαµβανοµένης και της αξιολόγησης. Έχει αναλάβει την 
εφαρµογή πρότυπων δεικτών και κριτηρίων για τη δυναµική αποτύπωση και 
παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου σε όλα τα επίπεδα (σχολική 
µονάδα, τοπικό, εθνικό). Συνεργάζεται µε το ΠΙ και παρέχει στους 
αξιολογητές τους δείκτες εκπαιδευτικών επιδόσεων που πρέπει να 
εφαρµοστούν στην αξιολόγηση των αναλύσεων και εκθέσεων που 
κατατίθενται από τις Περιφέρειες στο ΥΠΕΠΘ. 
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o Οι ∆ιευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ. Συγκεντρώνουν τις εκθέσεις των Σχολικών 
Συµβούλων και των ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, 
κατηγοριοποιούν δεδοµένα. 

o Οι Οµάδες/Επιτροπές για την επιλογή και την προώθηση του προσωπικού 
(διαµορφώνονται σε κεντρικό επίπεδο και οµαδοποιούνται ανά περιφέρεια) 

o Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Εντάσσεται το τµήµα 
Εκπαιδευτικών ∆εδοµένων. Ετήσιες εκθέσεις παρ. για το κόστος λειτουργίας 
των σχολικών µονάδων «Στατιστικά Στοιχεία της Εκπαίδευσης». 

o ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης του ΥΠΕΠΘ. Συγκέντρωση αιτήσεων 
τελειοφοίτων Λυκείου. Συλλέγει βαθµούς επιδόσεων. 

o Ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) κύριο 
έργο του οποίου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για 
τη χάραξη των κατευθύνσεων, το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό της 
πολιτικής για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

o Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών(ΟΕΠΕΚ) που αποστολή του 
έχει το σχεδιασµό της επιµορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το συντονισµό και την 
εφαρµογή επιµορφωτικών προγραµµάτων. 

 
 
 
 
II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 

Συµπερασµατικά για την αξιολόγηση σε επίπεδο περιφέρειας µπορούµε να 
παρατηρήσουµε ότι θεσµοθετήθηκαν τα εξής όργανα : 

 
• Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης. Ο Ν.2986/02 προβλέπει το 

διορισµό δεκατριών µε στόχο την αποκέντρωση ορισµένων εκπαιδευτικών 
θεµάτων. Συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε το εκπαιδευτικό έργο 
στην Περιφέρειά τους και την καταθέτουν στο ΥΠΕΠΘ. 

• Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. 
Προβλέπονται δυο θέσεις σε κάθε Περιφέρεια. Ο ρόλος τους είναι να 
συντονίζουν, να καθοδηγούν και να αξιολογούν τους Σχολικούς Συµβούλους 
της Περιφέρειας. Συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις (τις καταθέτουν στον 
υπουργό)σχετικά µε το εκπαιδευτικό έργο στην Περιφέρειά τους για να 
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους στο σχεδιασµό.  

• Περιφερειακά Κέντρα  Στήριξης του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού 
(ΠΕΚΕΣΕΣ). Τα κέντρα αυτά ιδρύθηκαν µε το Ν.2525/97 και είναι 
δεκατρία, ένα σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Αναλαµβάνουν τη συλλογή και 
την επεξεργασία στοιχείων που διευκολύνουν την αποτίµηση του 
εκπαιδευτικού έργου και τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό Πρωτ/θµιας και 
∆ευτ/θµιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφέρειας. Εποπτεύονται από τον 
Περιφερειακό ∆ιευθυντή. Οι ετήσιες εκθέσεις των ΠΕΚΕΣΕΣ κατατίθενται 
στο ΚΕΕ για τη σχετική ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων που 
εµπεριέχουν. 

• Το προσωπικό στα κέντρα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  αξιολογεί 
την επίδοση των σχολικών µονάδων σε τοµείς που αφορούν την 
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προετοιµασία για τη ζωή και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Η έκθεση 
αξιολόγησης αξιοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ. 

 

Μέχρι σήµερα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(ΥΠΕΠΘ) ιδρύθηκαν 68 Κέντρα Συµβουλευτικής Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ) και 
200 Γραφεία ΣΕΠ σε αντίστοιχες σχολικές µονάδες της χώρας (Ν.2525/97). Ο 
ρόλος τόσο των ΚΕΣΥΠ (σε επίπεδο νοµού) όσο και των Γραφείων ΣΕΠ (σε 
επίπεδο σχολικής µονάδας) είναι η παροχή: α) συµβουλευτικής στήριξης στους 
µαθητές, γονείς και καθηγητές σε θέµατα σταδιοδροµίας (εκπαιδευτικής, 
επαγγελµατικής και κοινωνικής) και β) έγκυρης πληροφόρησης. Η στελέχωση των 
ΚΕΣΥΠ και ΣΕΠ γίνεται µε εκπαιδευτικούς που διαθέτουν ετήσια (1000 ώρες) ή 
εξάµηνη (500 ώρες) επιµόρφωση στη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό 
Προσανατολισµό.  

 
III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

 Ο ∆ιευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της 
οργανωτικής και διοικητικής αποτελεσµατικότητας στο επίπεδο της 
σχολικής µονάδας (απουσίες εκπαιδευτικών, τήρηση ωραρίου, σχέσεις 
εκπαιδ/κων µαθητών, γονιών). Κρατά ηµερολόγιο των σχολικών 
δραστηριοτήτων. Φέρει ευθύνη για τον εξοπλισµό του σχολείου, καθώς και 
για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους 
γράφει µια έκθεση αναφορικά µε το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, την 
οποία καταθέτει στο Σχολικό Σύµβουλο και στον Προϊστάµενο για να την 
αξιοποιήσουν στις δικές τους εκθέσεις. 
 Η επιτροπή αυτοαξιολόγησης αποτελείται από πέντε µέλη του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων. Οι θεµατικές περιοχές και οι δείκτες αξιολόγησης επιλέγονται 
από µια λίστα που θεωρείται απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας της 
προσφερόµενης σε επίπεδο σχολείου εκπαίδευσης. Εστιάζει σε ένα 
συγκεκριµένο αριθµό µαθηµάτων, ανάλογα µε τις ανάγκες του σχολείου. Η 
έκθεση κατατίθεται στο ΚΕΕ που σε συνεργασία µε το ΠΙ αξιοποιεί τα 
στοιχεία που αναφέρονται και σε θέµατα αξιολόγησης στο σύνολό του. 
 Η Σχολική Επιτροπή αποτελείται από το: 

- ∆ιευθυντή του σχολείου 
- Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
- Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου των Μαθητών 
Έργο της η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης των σχολικών 
µονάδων. ∆ιαχειρίζεται τις πιστώσεις και έχει τον έλεγχο για την 
εκµετάλλευση των κυλικείων. Εισηγητικό ρόλο έχει ακόµη στη φροντίδα 
του για τον εφοδιασµό των σχολικών µονάδων µε όλα τα υλικά µέσα 
(έπιπλα, βιβλία για τις βιβλιοθήκες, εποπτικά µέσα, κ.τ.λ.). Τα πρακτικά της 
Επιτροπής µπορούν να χρησιµοποιηθούν  από το ∆ιευθυντή στην ετήσια 
έκθεσή του. 
 Οι Σχολικοί Σύµβουλοι αξιολογούν την εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο 
σχολείου. Αξιολογούν κάθε σχολείο χωριστά και γράφουν συνολική έκθεση 
για τη λειτουργία των σχολείων στην περιοχή τους(τοπική αξιολόγηση) την 
οποία καταθέτουν στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ για µελέτη, ανάλυση 
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και περαιτέρω αξιοποίηση. Οι εκθέσεις αυτές αναφέρονται στην 
παιδαγωγική και επιστηµονική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν 
σχολική σύµβουλοι για κάθε ειδικότητα. 
 Οι ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι Γραφείων Εκπαίδευσης 
γράφουν µια έκθεση για την αξιολόγηση των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Αξιολογούν τη διδασκαλία, 
τη µάθηση σε επίπεδο σχολείου σε αναφορά µε τα διοικητικά τους 
καθήκοντα. Αξιολογούν του εκπαιδευτικούς σε θέµατα όπως η συνέπεια στα 
καθήκοντά τους, οι δραστηριότητες του σχολείου, οι σχέσεις εκπαιδευτικών 
– γονέων 

 
- Ο ρόλος του σχολικού συµβούλου  

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να εντάξουµε ορισµένα σχόλια για το ρόλο των 
Σχολικών Συµβούλων. Αυτό γιατί όλη η πολιτική του 1566/85, κατά κοινή 
οµολογία νόµος τοµή στα εκπαιδευτικά πράγµατα, και το νέο σκεπτικό που είχε 
εισηγηθεί στη δεκαετία του `80 η κατάργηση των Επιθεωρητών και η 
αντικατάστασή τους µε τους Σχολικούς Συµβούλους είχε στηριχθεί στο έργο τους. 
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι υπάγονται απ’ ευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, συνεργάζονται µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), του οποίου 
έχουν την υποστήριξη, και υπηρετούν σε όλα τα είδη σχολείων της Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Έργο του Σχολικού Συµβούλου είναι η 
επιστηµονική-παιδαγωγική καθοδήγηση και συµµετοχή στην αξιολόγηση και 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση για επιστηµονική έρευνα 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητές τους (Π∆ 
214/1984) καθορίζονται ως εξής:  

• Συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό και το ∆ιευθυντή του σχολείου  
• ∆ιοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων  
• Συµµετοχή σε διάφορα προγράµµατα  
• Επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους  
• Συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ή τον 

Προϊστάµενο του Γραφείου Εκπαίδευσης για την αποτελεσµατική 
λειτουργία του σχολείου. 

 

Αξίζει όµως να σηµειώσουµε πως µόνο η θεσµοθέτηση µιας αλλαγής δεν αρκεί. Οι 
Σ.Σ. έµειναν αβοήθητοι στο έργο τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλά κείµενα 
των ∆ΟΕ, ΟΛΜΕ καταγράφεται ως αίτηµα η εξεύρεση χώρου στέγασής τους (βλ. 
µέρος 2). Επίσης δεν έλειψαν οι κοµµατικές τοποθετήσεις ανθρώπων που δεν είχαν 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να υπηρετήσουν ένα τόσο σηµαντικό 
θεσµό. Εξάλλου ο αριθµός τους θεωρήθηκε ελάχιστος και ήταν φύσει αδύνατον να 
ανταποκριθούν στο ρόλο τους όσοι είχαν τα προσόντα και τη βούληση.  
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2. Μορφές αξιολόγησης  σχολείων και εκπαιδευτικού έργου 
 
 
I. Εξωτερική αξιολόγηση 
 
Προβλέπεται η αξιολόγηση µέσω του Σώµατος Μονίµων Αξιολογητών. Επίσης η 
αξιολόγηση µέσω των Σχολικών Συµβούλων και των εκθέσεών τους. Ακόµη ο 
προϊστάµενος κάθε ∆ιεύθυνσης προβλέπεται να καταθέτει κάθε χρόνο έκθεση για 
τα σχολεία της περιοχής του, αλλά και για τους καθηγητές που υπηρετούν στην 
περιοχή του. Οι εκθέσεις αυτές φτάνουν στον Υπουργό, στο Π.Ι. ή στο Κ.Ε.Ε. 
Πρόκειται για τη µορφή αξιολόγησης που όπως αποδεικνύεται και από τις θέσεις 
των φορέων και των κοµµάτων γνώρισε τη µεγαλύτερη αµφισβήτηση. Η ανάλυση 
της ∆ΟΕ (βλ. µέρος 2ο ) για το τι προβλέπονταν απαντά και καλύπτει µε τον πιο 
τεκµηριωµένο τρόπο την αντίδραση που προκάλεσε στον εκπαιδευτικό κόσµο. 
 
II. Αυτοαξιολόγηση – Εσωτερική Αξιολόγηση 
 

Οι σκοποί της εσωτερικής αξιολόγησης σχετίζονται µε τη βελτίωση 
ποιότητας του σχολικού έργου και την υλοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Αποτίµηση ποιοτική και ποσοτική των συνθηκών και της διαδικασίας 
καθώς και τα αποτελέσµατα του σχολείου. Την εσωτερική εποπτεία στις σχολικές 
µονάδες έχουν ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων και οι Μαθητικές Κοινότητες.   

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες της 
σχολικής µονάδας. Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ιδασκόντων είναι ο ∆ιευθυντής του 
σχολείου και στις συνεδριάσεις του µπορούν να συµµετέχουν οι Προϊστάµενοι των 
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι Σχολικοί Σύµβουλοι, καθώς και δύο εκπρόσωποι των 
µαθητών που προτείνονται από το Μαθητικό Συµβούλιο των Μαθητικών 
Κοινοτήτων για ειδικά θέµατα που τους αφορούν. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων, 
βασικό όργανο διοίκησης και επίλυσης λειτουργικών θεµάτων του σχολείου, 
συνεδριάζει τακτικά, πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, µία φορά στο τέλος 
κάθε τριµήνου, και έκτακτα, όταν κρίνεται σκόπιµο. Ο συνεδριάσεις του 
συλλογικού αυτού οργάνου γίνονται µέσα στο ωράριο του σχολείου και 
οπωσδήποτε εκτός ωρών διδασκαλίας των µαθηµάτων.  

Σκοπός του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων είναι η εξέταση θεµάτων σχετικά 
µε την εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος, την προστασία και την υγεία των 
µαθητών και την οργάνωση της σχολικής ζωής, ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλή 
λειτουργία του σχολείου.  

Ν 1566/1985 «Για τη ∆οµή και Λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», άρθρα 45, 47 για την οργάνωση και λειτουργία των 
Μαθητικών Κοινοτήτων, άρθρο 11 (Α΄167) για την οργάνωση και λειτουργία του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 
 ∆υστυχώς η αξιολόγηση αυτή δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Αν και η εκπαιδευτική 
κοινότητα στήριξε µε θέρµη τη µορφή αυτή, ως τη µοναδική που µπορεί να δώσει 
ουσιαστικά αποτελέσµατα, και η οποία έχει άµεση σχέση µε τη διαδικασία της 
ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου, ενώ προάγει ταυτόχρονα την 
υπευθυνότητα, τη συµµετοχή και την επί µέτρω αντιµετώπιση των ζητηµάτων που 
προκύπτουν σε επίπεδο σχολικής µονάδας ή µιας περιοχής, ή στη διδασκαλία ενός 
µαθήµατος. Παρόλα αυτά ουδέποτε στηρίχθηκε µια τέτοια κατεύθυνση. Αντίθετα η 
αυτονοµία του Συλλόγου ∆ιδασκόντων αντιµετωπίστηκε από κάθε πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΕΠΘ µε επιφύλαξη και καχυποψία.   
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III. Μεικτή αξιολόγηση 
 

Αφορά κυρίως την κατάλληλη διαχείριση των πόρων του σχολείου, αλλά και 
εξεύρεση άλλων πηγών χρηµατοδότησης. Συνδέθηκε δε µε την προσπάθεια του 
ανοίγµατος του σχολείου στην κοινωνία. 
 

1. Η Συµµετοχή των παραγόντων της κοινωνικής ζωής στην Εκπαίδευση 

Σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες προβλέπεται η συµµετοχή των 
πολιτικών-κοινωνικών παραγόντων και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των 
εργαζοµένων στον προγραµµατισµό και τη λήψη αποφάσεων για τη διατύπωση 
προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και τη συµµετοχή τους σε διοικητικές 
διαδικασίες που αναφέρονται στην εκπαίδευση. Οι γενικοί σκοποί της Σχολικής 
Επιτροπής είναι η κατάλληλη διαχείριση των πόρων του σχολείου για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών του. Η Σχολική Επιτροπή φροντίζει ακόµη για την 
εξεύρεση άλλων πηγών χρηµατοδότησης και γενικότερα φέρει την ευθύνη για την 
παροχή των κατάλληλων µέσων που θα συµβάλλουν στην ευηµερία του σχολείου92.  

2. Η Συµµετοχή των κοινωνικών φορέων στο επίπεδο της Πρωτοβάθµιας και 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Στο χώρο της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
λειτουργούν τα ακόλουθα συλλογικά όργανα –σε επίπεδο τοπικό, νοµαρχιακό και 
εθνικό- µε τη συµµετοχή παραγόντων της σχολικής ζωής (διδάσκοντες, γονείς, 
µαθητές): 

• Σχολικό Συµβούλιο: λειτουργεί σε κάθε σχολείο και αποτελείται από το 
Σύλλογο των ∆ιδασκόντων, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Συλλόγου Γονέων κι έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έργο 
του είναι η στήριξη της λειτουργίας του σχολείου.  

• ∆ηµοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας: λειτουργεί σε κάθε ∆ήµο ή 
Κοινότητα και αποτελείται από εκπροσώπους του ∆ήµου ή της Κοινότητας, 
της Ένωσης Γονέων, ∆ιευθυντές σχολείων, εκπροσώπους των παραγωγικών 
τάξεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Η 
Επιτροπή εισηγείται στο ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας και στο 
∆ηµοτικό ή το Κοινοτικό Συµβούλιο –κατά περίπτωση- θέµατα που 
αφορούν την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των σχολείων της περιοχής 
τους, την κατανοµή των πιστώσεων, την κατάργηση ή τη συγχώνευση των 
σχολείων, την ανέγερση, την επισκευή και συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων.  

• Νοµαρχιακή ή Επαρχιακή Επιτροπή Παιδείας: αποτελείται από το Νοµάρχη 
ή τον Έπαρχο, εκπροσώπους των σχολικών συµβούλων, της διοίκησης της 
εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Οµοσπονδίας Γονέων, των 
παραγωγικών τάξεων, των επιστηµονικών φορέων και των συνδικαλιστικών 

                                                 
92 EYRIDIKE,  
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οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή διαµορφώνει προτάσεις και 
εισηγείται στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και στο Νοµάρχη, µε βάση τις 
εισηγήσεις των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων, για την κατανοµή 
των πιστώσεων, την ίδρυση ή κατάργηση σχολείων και γενικότερα για 
θέµατα λειτουργίας των δηµοσίων σχολείων του Νοµού.  

• Υπηρεσιακά Συµβούλια –κεντρικά και περιφερειακά: γνωµοδοτούν σε 
θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
εκπροσωπούνται στα ΥΣ µέσω των αιρετών εκπροσώπων τους. 

Παράλληλα, συστάθηκαν και λειτουργούν δηµοτικά ή κοινοτικά Νοµικά Πρόσωπα 
µε την επωνυµία Σχολικές Επιτροπές, που καλύπτουν η καθεµία ένα ή περισσότερα 
σχολεία και στη διοίκηση των οποίων µετέχουν οι ∆ιευθυντές των αντιστοίχων 
σχολείων, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και εκπρόσωπος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Οι γονείς των µαθητών, για να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή τους 
στη σχολική ζωή, είναι οργανωµένοι σε συλλόγους. Οι γονείς των µαθητών, κάθε 
σχολείου, συγκροτούν ένα Σύλλογο Γονέων. Οι Σύλλογοι Γονέων των σχολείων της 
ίδιας κοινότητας ή δήµου ή δηµοτικού διαµερίσµατος, συγκροτούν µια Ένωση 
Γονέων, στην οποία κάθε σύλλογος εκπροσωπείται µε έναν τουλάχιστον 
εκπρόσωπο ανά τριάντα (30) µαθητές. Οι Ενώσεις Γονέων κάθε νοµού ή 
νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία Οµοσπονδία Γονέων, στην οποία κάθε 
Ένωση εκπροσωπείται µε έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους (300) µαθητές. Οι 
Οµοσπονδίες Γονέων της χώρας συγκροτούν τη Συνοµοσπονδία Γονέων, στην 
οποία κάθε Οµοσπονδία εκπροσωπείται µε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά 
χιλίους πεντακοσίους (1500) µαθητές. 

Οι προσπάθειες κινούνται προς µια θετική κατεύθυνση. Όµως εκείνο που πρέπει να 
τονιστεί είναι πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαφυλάσσεται η αυτονοµία του 
σχολείου γιατί οι παρεµβάσεις από τους κοινωνικούς φορείς και τους συλλόγους 
γονέων και κηδεµόνων αγνοούν ή παραβλέπουν την ιδιαιτερότητα του σχολείου. 
Επίσης αξίζει να επισηµανθεί πως η αποκεντρωτική και σε ένα βαθµό 
αυτοδιαχειριστική αυτή πρωτοβουλία δε συνδέθηκε µε τους απαραίτητους πόρους. 
Η χρηµατοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη των αναγκών των 
σχολικών συγκροτηµάτων στάθηκε η µεγάλη τροχοπέδη στην εξέλιξη του ίδιου 
αυτού του θεσµικού ρόλου. 

 

 
3. Βασικές παράµετροι που καθόρισαν τη στρατηγική της αξιολόγησης στη 
χώρα µας 
 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα αφορά στη δυσκολία που υπήρχε στη συλλογή 
πληροφοριών (εισροές, διαδικασίες, αποτελέσµατα). Τα τελευταία χρόνια και 
έχοντας την υποστήριξη που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά δίκτυα µπορούµε να 
µιλήσουµε για υλικό διαχειρίσιµο, αξιοποιήσιµο και αξιόπιστο. Εκτός αυτού η 
προσπάθεια της αξιολόγησης συνδέθηκε, όπως είδαµε, από το νοµικό πλαίσιο που 
θεσµοθετήθηκε µε την προσπάθεια µιας συνολικής αναδιοργάνωσης και διοίκησης 
του συστήµατος. 

Αντίθετα προς την κατεύθυνση της παιδαγωγικής πρακτικής στην τάξη και τα 
αποτελέσµατά της, ελάχιστα βήµατα έγιναν, δεδοµένου ότι η επιµόρφωση και η 
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παιδαγωγική κατάρτιση, αν και διαπιστώνεται από όλους ο ελλειµµατικός 
χαρακτήρας  της (εκθ. ΟΟΣΑ), δεν έγινε καµία προσπάθεια να οργανωθούν 
συγκροτηµένοι κύκλοι κατάρτισης. 

Τα δεδοµένα που αξιολογήθηκαν σε επίπεδο σχολικών µονάδων και της 
απόδοσής τους, είναι: 

- Ο αριθµός εισαχθέντων στα Πανεπιστήµια 
- Ο αριθµός ατόµων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας 
- Τα πιστοποιηµένα προσόντα 
- Ο βαθµός προετοιµασίας για τη µελλοντική ζωή 

Επίσης τα τελευταία χρόνια καταγράφονται µια σειρά σηµαντικών δεδοµένων που 
µας επιτρέπουν να εκτιµήσουµε σε γενικές γραµµές ένα εκπαιδευτικό σύστηµα στο 
σύνολό του, όπως:  

• η ποιότητα της κάθε σχολικής µονάδας αντανακλά την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό του, 

• η ποιότητα των δασκάλων, όπως διαµορφώνεται από την 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, την εισαγωγική επιµόρφωση των ΠΕΚ 
και την επιµόρφωση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, επηρεάζει την 
ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, 

• ο βαθµός εισαγωγής των νέων τεχνολογιών (ICT),  
• αριθµός και ποικιλία των ανανεωτικών προγραµµάτων και 

καινοτοµιών είναι σηµαντικοί δείκτες για την ποιότητα της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης, 

• ο βαθµός αξιοπιστίας των εξετάσεων, 
• η χρήση των εκπαιδευτικών προσόντων στην επαγγελµατική και 

κοινωνική ζωή των αποφοίτων βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο 
των συζητήσεων, 

• συµµετοχή σε δοκιµασίες (ΙΕΑ, PISA, TIMMS)/KEE, 
• βάσεις δεδοµένων ΟΟΣΑ, 

Τα δεδοµένα αυτά έχουν καθιερώσει µια σειρά «στάνταρς» που έρχονται να 
ταξινοµήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα και να αποτιµήσουν την ποιότητά του. 
Βεβαίως τα κριτήρια αυτά κατηγορούνται πως διατηρούν έντονα τεχνοκρατικά 
χαρακτηριστικά και πως αντανακλούν µια πολύ συγκεκριµένη αντίληψη για την 
εκπαίδευση και την προσφορά της. Όµως δεν µπορεί να αγνοηθούν στην 
προσπάθεια καταγραφής µιας κατάστασης και της λήψης µέτρων για τη βελτίωσή 
της και την αντιµετώπιση των αδυναµιών της. 
 Ένα εργαλείο λοιπόν που κέρδισε έδαφος και αναγνωρίστηκε από όλους ως 
το µοναδικό που µπορεί να δώσει στοιχεία αξιόπιστα είναι η εκπαιδευτική έρευνα ή 
οποία θα λέγαµε πως αποτελεί τη βάση δεδοµένων για οποιαδήποτε αποτίµηση. 

Είναι γεγονός πως σηµαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες µπορεί να µας 
παράσχει ο τοµέας της εκπαιδευτικής έρευνας που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 
σηµαντικά βήµατα στη χώρα µας. Όµως στον τοµέα αυτόν κυριαρχεί µια 
αποσπασµατικότητα, µια που οι περισσότερες δράσεις αφορούν πρωτοβουλίες 
πανεπιστηµίων και ερευνητών «ιδιωτών». Υποστηρίζουµε πως για να είναι δυνατή 
η χρήση τέτοιων δεδοµένων θα πρέπει η έρευνα να αποκτήσει µεθοδικό, 
συστηµατικό τρόπο και κυρίως να ακολουθεί µια συνολική προσπάθεια. Κάτι τέτοιο 
µπορεί να συµβεί µονάχα από τη στιγµή που η Πολιτεία θα συνειδητοποιήσει πως 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία και πολιτική αν δε στηρίζεται σε πλήρη και 
διασταυρωµένα στοιχεία, είναι εξ ορισµού καταδικασµένη να αποτύχει, άρα θα 
πρέπει να  χρηµατοδοτηθεί. 
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Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί και η θεσµοθετηµένη από το Ν.2083/92 
∆ηµιουργία του «Τµήµατος Αξιολόγησης» του ΠΙ, που πήρε σάρκα και οστά µε το 
νόµο 2083/92. Όπως προβλέπεται οι αρµοδιότητές του είναι: 
-  η αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων 
- τα καινοτόµα προγράµµατα 
- τα προγράµµατα επιµόρφωσης  
γνωρίζουµε πολύ καλά πως µόνο το πρώτο τµήµα λειτουργεί, και χωρίς 
αποτέλεσµα, αφού η συνολική αποτίµηση των σχολικών βιβλίων σε βάθος χρόνου, 
κρίνεται µάλλον απογοητευτική (ανακοινώσεις φορέων, συχνές αποσύρσεις, θέσεις 
επιστηµονικών σωµατείων).  
 Το µέρος της εφαρµογής της αξιολόγησης που του ανατέθηκε και η 
αναζήτηση κριτηρίων «ασφαλών» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 
δεν γνωστοποιήθηκαν ποτέ. Μοναδική εργασία που δηµοσιοποιήθηκε και που 
περιλαµβάνει µια συγκροτηµένη πρόταση είναι εκείνη που αναλύεται παρακάτω 
από τον Ι. Σολοµών. Βέβαια όπως παρατηρήσαµε η αξιολόγηση όλων των βαθµίδων 
εκπαίδευσης εντάσσεται στα καθήκοντα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και εκφράζεται µε τη σύνταξη µελετών, τη συµµετοχή σε 
προγράµµατα αξιολόγησης του ΟΟΣΑ, σε πιλοτικά ευρωπαϊκά προγράµµατα 
αξιολόγησης καθώς και µε την ψήφιση νέων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για την 
αξιολόγηση. Με εξειδικευµένα θέµατα έρευνας στην εκπαίδευση ασχολείται επίσης 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ). Πιο συγκεκριµένα, όπως είναι γνωστό, µε το Ν. 
2083/92 δηµιουργήθηκε το «Τµήµα Αξιολόγησης» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
το οποίο ασχολείται µε τη στήριξη και αξιοποίηση των πορισµάτων και 
αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την έρευνα στον τοµέα της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες χώρες του κόσµου (λ.χ. 
αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων, καινοτόµων προγραµµάτων, προγραµµάτων 
επιµόρφωσης κτλ.). Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί την αξιολόγηση 
καινοτόµων δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.     
     Η διαρκής παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος καθώς και η µελέτη των δεδοµένων που είχε το ΥΠΕΠΘ στη διάθεσή 
του κατά καιρούς από ερευνητικά προγράµµατα σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, 
οδήγησαν σε συγκεκριµένες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα οι κυριότερες από 
τις οποίες αναφέρονται παρακάτω: Αλλαγές που δροµολογήθηκαν µέσα από την 
αξιοποίηση των ερευνητικών προγραµµάτων και των πορισµάτων τους: 

- εισαγωγή της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

- αναδιοργάνωση, εκδηµοκρατισµός και αποκέντρωση Πρωτ/θµιας και 
∆ευτ/θµιας εκπαίδευσης  

- ∆ηµιουργία νέων τύπων σχολείων ( Μουσικά, Αθλητικά, ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπ/σης, ∆εύτερης Ευκαιρίας) 

- Ενίσχυση των τοµέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ενηλίκων 
- Ίδρυση των Κέντρων ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Κ∆ΑΥ των 

ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
- Κατάργηση των εξετάσεων για τη µετάβαση από τον Α στο Β` κύκλο της 

δευτεροβάθµιας εκπ/σης 
- Ραγδαία αύξηση των θέσεων εισακτέων στα ΑΕΙ 
- ∆ηµιουργία νέων θεσµών για την επαγγελµατική εκπαίδευση και την 

κατάρτιση (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολεία ∆ευτ. Ευκαιρίας) 
- ∆ηµιουργία θεσµών για την πιο συχνή και ουσιαστική ενδοϋπηρεσιακή 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (δε λειτούργησαν ποτέ) 
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- Εκτεταµένη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των καινοτοµιών στην 
εκπαίδευση, που συνδέεται µε την αντίστοιχη επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών (κοινωνία της πληροφορίας) 

- Ενίσχυση του θεσµού της δια βίου µάθησης και µέσω του επίσηµου 
εκπαιδευτικού συστήµατος (Ανοικτό Πανεπιστήµιο) 

- Εξέταση του ενδεχόµενου επέκτασης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 12 
έτη 

- Ολοήµερο δηµοτικό σχολείο 
 
 
 
 Ως τώρα έχουµε παρουσιάσει τους παράγοντες συνδιαµόρφωσης των 
πολιτικών αυτών επιλογών, όπως είναι ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις 
εκθέσεις  και τις συµφωνίες που καθόρισαν την πολιτική που ακολουθήθηκε στον 
τοµέα αυτό από τις διάφορες χώρες. Είναι γεγονός πως η πολιτική καθορίζεται από 
τις επισηµάνσεις αυτές. 

Όπως αντιλαµβανόµαστε στις δυο αυτές ενότητες κάθε πολιτική έκφραση 
είναι αναπόφευκτο να συµπεριλαµβάνει ιδεολογικές αποχρώσεις. Αυτή η γενική 
παραδοχή καθοδήγησε και την αντίδραση που προκλήθηκε στο χώρο της πολιτικής 
αλλά και του συνδικαλισµού από τη στιγµή που η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 
δήλωσε την πρόθεσή της να παρακολουθήσει τις πολιτικές που η Ε.Ε. είχε 
προκρίνει. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν από την πλευρά του ΥΠΕΠΘ µια προσπάθεια οι 
αποφάσεις που αφορούσαν στην αξιολόγηση να εµφανίζονται, όχι στο γράµµα του 
νόµου, όπου δεν υπάρχει καµία επιφύλαξη ούτε δυνατότητα παρερµηνείας, 
πρόκειται δηλ. για ένα αυστηρό και σφικτό σύστηµα αξιολόγησης, αλλά στο πνεύµα 
του νόµου σε δηλώσεις των πολιτικών πως δεν πρόκειται για σύστηµα ελέγχου και 
χειραγώγησης, ότι αφορά µόνο στο εκπαιδευτικό έργο, κ.τ.λ.  

 Τα κείµενα των νόµων δεν υπεισέρχονται σε λεπτοµέρειες. Αυτές θα 
προσδιορισθούν επακριβώς, είτε µε τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα, είτε µε 
Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Από την άποψη αυτή η 
προσπάθεια να υποβαθµιστεί ως ένα τεχνικό εργαλείο όλο αυτό το θεσµικό πλαίσιο 
το οποίο µάλιστα ενσωµατώθηκε από την αρχή στο ν. 2525/97, καθώς επίσης οι  
διαβεβαιώσεις ότι το όλο σύστηµα θα έχει ως στόχο την ανατροφοδότηση της 
εκπαίδευσης, ασφαλώς και δεν έπεισαν κανέναν. 

Οι αντικρουόµενες τόσο σε επίπεδο θεωρητικό – ιδεολογικό, προσεγγίσεις 
επιστηµόνων, καταδεικνύουν ότι το ζήτηµα της αξιολόγησης δε σχετίζεται  τελικά 
µε τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, όσο µε το ιδεολογικό µοντέλο που 
εκφράζει µια συγκεκριµένη πολιτική προσέγγιση. Η άποψη αυτή, αν και φαίνεται 
σχετικιστική, πιστεύουµε πως αποτελεί µε ακρίβεια την κεντρική ιδέα των 
πολιτικών που υποστηρίζονται και των αντιλήψεων που αυτές πρεσβεύουν.  
 
 
 
4. Αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτίµησης στη  χώρα µας 
 
  Στο τελευταίο αυτό µέρος θα προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε την 
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών που θεσµοθετήθηκαν στο διάστηµα 1995 – 
2004, καθώς και τη βελτίωση που επετεύχθη στους τοµείς που είχε θέσει ως 
στόχους της µέσα από τις εξαγγελίες και τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται 
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στα νοµοθετικά κείµενα ή στις δηλώσεις των πολιτικών και των φορέων που είχαν 
την ευθύνη του χειρισµού των εκπαιδευτικών πραγµάτων στη χώρα µας. 
 
 Όπως έχουµε αναφέρει και στο πρώτο µέρος οι γενικές κατευθύνσεις 
αφορούν στις επιλογές και στις εκτιµήσεις που βρίσκουµε σε δυο βασικές πηγές. 
Στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ (1994, 1996) καθώς και στο Λευκό Βιβλίο (1994 – 
2000)93. Στο κείµενο αυτό τονίζεται «η ανάγκη µιας µεγαλύτερης συµµετοχής του 
ιδιωτικού τοµέα στα συστήµατα εκπαίδευσης και / ή επαγγελµατικής κατάρτισης 
και στη διαµόρφωση πολιτικών εκπαίδευσης για να ληφθούν οι ανάγκες της αγοράς 
και οι τοπικές συνθήκες, µε τη µορφή π.χ. της ενθάρρυνσης της συνεργασίας των 
επιχειρήσεων µε τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης» 

Επίσης «τα συστήµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης θα πρέπει να 
επανεξεταστούν συναρτήσει των αυξανόµενων αναγκών οι οποίες θα χρειαστεί να 
αναπτυχθούν ακόµη στο µέλλον καθώς και της διαρκούς ανασύνθεσης και 
αναδιάρθρωσης των γνώσεων. Η εφαρµογή περισσότερο ευέλικτων και ανοικτών 
συστηµάτων κατάρτισης και η ανάπτυξη των ικανοτήτων προσαρµογής των ατόµων 
θα είναι, όντως, όλο και πιο απαραίτητες συγχρόνως στις επιχειρήσεις για να 
εκµεταλλευθούν περισσότερο τις τεχνολογικές καινοτοµίες που αυτές τελειοποιούν 
ή αποκτούν, καθώς και στα ίδια τα άτοµα, µια σηµαντική αναλογία των οποίων 
κινδυνεύει να αλλάξει τέσσερις ή πέντε φορές επαγγελµατική δραστηριότητα στη 
διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής94»  

Στη λογική αυτή κινείται η συνολική στροφή, όχι µόνο στη χώρα µας, µέσα 
από τη λογική της αποκέντρωσης. Στα 1995 ο τότε Υπουργός Παιδείας Γ. 
Παπανδρέου επισήµανε « θα µεταφέρουµε τη δύναµη επιλογής σχολείου στο 
µαθητή, στο γονιό, στην εκπαιδευτική κοινότητα» (Γ. Παπανδρέου, Πρακτικά της 
Βουλής, 20/3/1995). Με την πολιτική αυτή γίνεται προσπάθεια να αντιµετωπιστεί 
το «συγκεντρωτικό, άκαµπτο και γραφειοκρατικό» ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Σύµφωνα µε τη λογική αυτή η κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος οφείλονταν 
στο συγκεντρωτισµό και στο γραφειοκρατικό χαρακτήρα της. Ο απόλυτος έλεγχος 
και τα µικρά περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών που άφηνε η σχέση του µε το 
Κράτος έπρεπε να σπάσει. Το σχολείο έπρεπε να αποκτήσει την  επαφή του µε την 
κοινωνία: «το σχολείο παραµένει ξεκοµµένο από τη ζώσα πραγµατικότητα και τα 
προβλήµατα της κοινωνίας … πνίγεται η ατοµικότητα και η πρωτοβουλία των 
δασκάλων … να µην προσαρµόζεται στις αναζητήσεις του µαθητή κι αυτό να µην 
εµπνέεται από το σχολείο»95. 
 Και «Η αποκέντρωση θα αποτελέσει για το χώρο της παιδείας τη µεγάλη 
µεταρρύθµιση των τελευταίων δεκαετιών. Είναι ίσως µια τελευταία ευκαιρία να 
δώσει στο εκπαιδευτικό σύστηµα  το σύγχρονο προσανατολισµό, την ευελιξία»96. 
  Οι θέσεις αυτές προκάλεσαν µια σειρά έντονων αντιδράσεων από τη µεριά 
της εκπαιδευτικής κοινότητας (για παράδειγµα στα Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης) 
γιατί, αν και η αποκέντρωση είναι µια έννοια θετικά προσδιοριζόµενη, θεωρήθηκε 
ως µια πρόφαση της κεντρικής εξουσίας να αποδεσµευτεί από το κόστος 
χρηµατοδότησης της. Η προηγούµενη αρνητική εµπειρία της απόδοσης της 
συντήρησης των σχολικών µονάδων στους δήµους είχε λειτουργήσει αρνητικά, 
γιατί δεν είχε  συνοδευτεί  από τους ανάλογους πόρους, µε αποτέλεσµα πολλά 
σχολεία να µην έχουν την απαραίτητη χρηµατοδότηση για τα λειτουργικά τους 
                                                 
93 Λευκό Βιβλίο : Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση, ∆ελτίο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
94 ο.π. 
95 Πρακτικά της Βουλής Γ. Παπανδρέου, 20/3/1995, σ.4.489 
96 ∆ελτίο Τύπου ΥΠΕΣ, 29/2/1995 
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έξοδα. Επίσης θεωρήθηκε δεδοµένο ότι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες θα 
αναγκάζονταν να καταφύγουν σε αναζήτηση χρηµατοδότησης, είτε από ιδιώτες, είτε 
µέσα από την επιβολή νέων φόρων. Με τη µέθοδο αυτή το κόστος της εκπαίδευσης 
ή τουλάχιστον ένα µέρος του θα περνούσε στις οικογένειες και στον προϋπολογισµό 
τους (πρόταση του ΟΟΣΑ). Επίσης σε περιοχές µε φτωχές κοινότητες κάτι τέτοιο 
θα οδηγούσε στο κλείσιµο των σχολείων λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης. Είναι 
ακόµη λογικό να προκαλέσει συνωστισµό και συγκέντρωση σε «καλά σχολεία» 
µιας περιοχής. 
 Με αυτό το σκεπτικό, αν και οι εκπαιδευτικές κοινότητες ήταν υπέρ της 
αποκέντρωσης κι αυτό έχει παρουσιαστεί στα κείµενα τόσο της ∆ΟΕ, όσο και της 
ΟΛΜΕ (βλ. 2ο  µέρος), θεώρησαν πως η πολιτική αυτή έπρεπε να αποκτήσει τα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που οι ίδιοι θεωρούσαν ότι έδιναν ουσιαστικό νόηµα 
και δυνατότητες στο σύνθηµα αυτό.  Κάτω από την πίεση αυτή, και µετά τις 
εκλογές του 1996 είχαµε την αλλαγή στο ΥΠΕΠΘ, µε υπουργό τον Γ. Αρσένη που 
ουσιαστικά απέσυρε την πολιτική της αποκέντρωσης και του Εθνικού Απολυτηρίου 
όπως τις είχε αναδείξει η προηγούµενη πολιτική ηγεσία. Την περίοδο αυτή το 
ΥΠΕΠΘ είχε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει  σηµαντικές παρεµβάσεις στην 
εκπαίδευση, όπως δείχνουν τα παρακάτω στοιχεία.  

Στο πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και 
Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) από το Β` Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
εντάσσονται ως επιλέξιµες δαπάνες, δράσεις και προγράµµατα µε στόχο τον 
εκσυγχρονισµό και την ποιοτική αναβάθµιση της Παιδείας στη χώρα µας. Τα δυο 
υποπρογράµµατα που αφορούσαν το Υποπρόγραµµα 1, την Γενική και Τεχνική 
Εκπαίδευση, και το Υποπρόγραµµα 2, την Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση  και 
Κατάρτιση, ενώ το Υποπρόγραµµα 4 αφορούσε τον Οργανωτικό και διοικητικό 
εκσυγχρονισµό  και την τεχνική βοήθεια. 
 Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Εκπαίδευση έχει στη διάθεσή της τόσα 
χρήµατα για να τα επενδύσει στην ποιοτική της αναβάθµιση. Βασικές αλλαγές στα 
Αναλυτικά προγράµµατα, στην Οργάνωση του ενιαίου Λυκείου, την Εκπαίδευση 
των Εκπαιδευτικών, τα ΙΕΚ, οι Υποδοµές και οι Εξοπλισµοί θα χρηµατοδοτηθούν 
γενναία. 
 Με αυτά τα δεδοµένα ξεκίνησε «η µεταρρύθµιση Αρσένη» για να 
«προωθήσει ριζικές µεταρρυθµίσεις και τοµές, µια νέα εθνική εκπαιδευτική  βάση 
µε διεθνή ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων και 
της λεκάνης της Μεσογείου»97. Στη λογική αυτή θεσµοθετήθηκαν οι νόµοι 2525 και 
2640. Στον τοµέα της αξιολόγησης και της αποτίµησης ποιότητας εντάσσονται µια 
σειρά σηµαντικών αλλαγών. Η κατάργηση της επετηρίδας και η καθιέρωση του 
διαγωνισµού του ΑΣΕΠ εντάχθηκε στη λογική αυτή της βελτίωσης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση επίσης του εκπαιδευτικού έργου, το Ολοήµερο 
Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό, τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασµού, Θέµατα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, τα Προγράµµατα 
Σπουδών Επιλογής και η Ενισχυτική ∆ιδασκαλία. 
 Η κατάργηση της επετηρίδας και ο πρώτος διαγωνισµός του ΑΣΕΠ θα 
προκαλέσουν αντιδράσεις και από τον Ιανουάριο του 1997  η ΟΛΜΕ κήρυξε την 
έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων για έξι εβδοµάδες .Το διεκδικητικό πλαίσιο 
έθετε µια σειρά οικονοµικών αιτηµάτων, αλλά κυρίως κατήγγειλε «την πολιτική 
συνεχούς υποβάθµισης και απαξίωσης τη ελληνικής δηµόσιας εκπαίδευσης» 
                                                 
97 Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 
1997, σ.1 
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(ΟΛΜΕ, 19.2.1997). Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 1998 µε αφορµή τον 
πρώτο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ θα προκληθούν αντιδράσεις, αποκλεισµοί 
εξεταστικών κέντρων, συγκρούσεις.  
 Στην έκθεση του ΟΟΣΑ98 περιλαµβάνονται διαπιστώσεις σχετικά µε τις 
αδυναµίες και τα χρόνια προβλήµατα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και 
προτείνονται µέτρα για την αντιµετώπισή τους. Στο Κεφάλαιο µε τίτλο « Η 
βελτίωση της ποιότητας» αναφέρεται: « Ο κύριος πόρος στην εκπαίδευση εκτός από 
τους µαθητές είναι οι εκπαιδευτικοί. Αυτοί πρέπει να προσλαµβάνονται και να 
προάγονται επιλεκτικά και όχι κατά αρχαιότητα …». Στη συνέχεια ο ΟΟΣΑ 
προτείνει την κατάργηση της επετηρίδας, η οποία γίνεται πράξη µε το Ν. 2525/97. 
 Ακόµη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών «Η αξιολόγηση του έργου 
είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα µέσα από την 
εξωτερική επιτήρηση και την αυτοκριτική». 
 Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Θ. Εξαρχάκος99 έθετε τους 
στόχους της µεταρρύθµισης αυτής, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση στην εποχή µας 
«δεν µπορεί να είναι στατική, αλλά δυναµική και να αποτελεί το θεµέλιο κάθε 
προοδευτικής αλλαγής» και έθετε για τη δεκαετία του `90 τους στόχους, που 
ταυτίζονται µε τις εκτιµήσεις και τις προτάσεις του ΟΟΣΑ και της Λευκής Βίβλου. 
1. Η διασύνδεση της ελληνικής οικονοµίας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας µε 
τον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο… 
2. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η διεθνοποίηση των κοινωνικών και 
εργασιακών σχέσεων … απαιτούν νέες κατευθύνσεις για την εκπαίδευση. Οι 
γενικές γνώσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται η συνεχής ανανέωση και εξειδίκευση. 
3. … Χρέος της εκπαίδευσης είναι να διαµορφώνει ανθρώπους ικανούς να 
αφοµοιώνουν κριτικά τα µηνύµατα του διεθνούς πολιτισµού και να µπορούν να 
συµµετέχουν και να επηρεάζουν τον πολιτιστικό χώρο. 
4. … έτσι η λαϊκή επιµόρφωση, η δια βίου εκπαίδευση, τα προγράµµατα σπουδών 
επιλογής και το Ανοικτό Πανεπιστήµιο είναι απαραίτητες προεκτάσεις του 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 
5. Η δηµιουργία ολοήµερων σχολείων θα συµβάλει στην αναβάθµιση της αγωγής 
που προσφέρεται  στα σχολεία … 
6. Η καθιέρωση του δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτεί 
αποκεντρωµένο σχεδιασµό της εκπαίδευσης κατά περιφέρεια. Τέτοιες ανάγκες 
είναι: 
 - Η οργάνωση της διοίκησης της εκπαίδευσης στην περιφέρεια 
 - Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
 - Η κατάστρωση τοπικών προγραµµάτων 
 - Ο σχεδιασµός της εκπαίδευσης σύµφωνα µε το πρόγραµµα οικονοµικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειας 
 - Ο σχεδιασµός της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύµφωνα 
µε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 
 - Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης κατά περιφέρεια, ο συντονισµός των 
σχολικών συµβούλων, κλπ 
 - Η δηµιουργία ενός ενιαίου σχολείου στις χώρες της Ευρώπης   
Ακόµη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση στο Λύκειο τοποθετείται υπέρ ενός 
αυτοδύναµου κύκλου σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

                                                 
98 ΟΟΣΑ, Επισκόπηση του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ελλάδας – Έκθεση Εµπειρογνωµόνων, 
ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1996, σ.18 
99 Θ. Εξαρχάκος, περ. Νέα Παιδεία, τευχ. 83, σελ. 20-24 
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Εκείνο το οποίο διαπιστώνουµε και είναι µια γενική παρατήρηση που διατρέχει το 
φάσµα της εκπαιδευτικής πολιτικής γενικότερα είναι µια γενικόλογη, 
συνθηµατολογική και πολλές φορές τόσο εύπλαστη ανάλυση, που δείχνει και τη 
σύγχυση όσων τοποθετούνται  σε εκπαιδευτικά θέµατα. Ο κ. Εξαρχάκος συνεχίζει 
παρουσιάζοντας, µε αφορµή τις αλλαγές στο Λύκειο, και αυτό δεν είναι τυχαίο της 
µονοδρόµησης που υπάρχει στη σκέψη ακόµη και όσων «ηγούνται» µέσα από το 
θεσµικό τους ρόλο της εκπαιδευτικής πορείας, τις αρχές της: 

1. Βασική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η ενίσχυση του 
δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

2.  Η εκπαίδευση πρέπει να είναι δηµοκρατική, να παρέχει ίσες 
ευκαιρίες για όλους και κάθε πολίτης να µπορεί να έχει ισότιµη 
πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από 
κοινωνική, εθνική, φυλετική, θρησκευτική κλπ προέλευση και φύλο. 

3. Η ανθρωπιστική παιδεία, η καλλιέργεια της γλώσσας και της 
πολιτιστικής µας παράδοσης αποτελούν σταθερές αρχές της 
εκπαιδευτικής αλλαγής. 

4. Στο κατώφλι του 21ου αι. προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη η ποιοτική 
αναβάθµιση της παιδείας, η ανάπτυξη των ικανοτήτων και η 
απόκτηση νέων και ευέλικτων δραστηριοτήτων. 

Νοµίζουµε πως η αντιφατικότητα ανάµεσα στις πρώτες έξι προτάσεις του και στις 
τέσσερις αρχές που ακολουθούν είναι εµφανής. ∆είγµα της προχειρότητας και της 
επιφανειακότητας στην προσέγγιση ζητηµάτων που δεν τα γνωρίζουν οι κατά 
καιρούς «αρµόδιοι» και γι` αυτό το λόγο ό,τι ψηφίζεται ακολουθεί το δρόµο της 
αυτοκατάργησής του. Για παράδειγµα πως µπορεί να συνδυαστεί ο ενιαίος τύπος 
σχολείου µε τα προγράµµατα που είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας; Οι γενικές γνώσεις δεν αρκούν και απαιτείται εξειδίκευση, αλλά από την 
άλλη προβάλλουµε τη δηµοκρατική εκπαίδευση µε ανθρωπιστικό χαρακτήρα.  
 Πιο συγκεκριµένα όµως για την αποτίµησης ο κ. Εξαρχάκος δηλώνει: 
«6. Εισάγεται ένα σύγχρονο σύστηµα αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου και 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αναβαθµίζεται ο ρόλος του ∆ιευθυντή, του 
Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης και Γραφείων, καθώς και του Σχολικού 
Συµβούλου.» Η αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου και το σύγχρονο και αξιόπιστο 
σύστηµα αξιολόγησης µεταφράζονται µε την αναβάθµιση του ρόλου του ∆ιευθυντή, 
του Προϊσταµένου, κ.τ.λ. Πρόκειται ασφαλώς για παρεξήγηση του όρου σύγχρονο, 
γιατί η αξιολόγηση συνδέθηκε παραδοσιακά µε τον αναβαθµισµένο ρόλο των 
«στελεχών»της εκπαίδευσης. 

Εκτός όµως από τις απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τις 
νοµοθετηµένες πολιτικές από το ΥΠΕΠΘ, ως προς τους στόχους των πολιτικών 
αυτών αν τους εξετάσουµε έναν – έναν µπορούµε να διαπιστώσουµε σε ποιους 
τοµείς είχαµε βελτιώσεις, σε ποιους παρατηρήθηκε στασιµότητα, καθώς και τις 
συνέπειες γενικότερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα των αλλαγών αυτών. 
 Στον πρώτο τοµέα της βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής στην τάξη που 
είχε επισηµανθεί από την αρχή και από τους συνδικαλιστικούς φορείς πως 
επρόκειτο για το µεγάλο ασθενή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, δε θα ήταν 
υπερβολή αν τονίζαµε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε. Στο κοµµάτι αυτό της 
διδακτικής, παιδαγωγικής τουλάχιστον στη δευτ/θµια εκπαίδευση υπήρχε τεράστιο 
έλλειµµα δεδοµένου ότι από πολλές ειδικότητες εκλείπει η παιδαγωγική κατάρτιση. 
Από το 1991 και µετά η µοναδική επιµορφωτική διαδικασία ενός επιπέδου 
(ΣΕΛΜΕ) καταργήθηκε. Παρέµεινε η εισαγωγική επιµόρφωση για τους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς µε όλες τις ελλείψεις, τα προβλήµατα τόσο στην 
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παρακολούθησή της από τους εκπαιδευτικούς που ήταν αναγκασµένοι να διανύουν 
πολλά χιλιόµετρα καθηµερινά για να µεταβούν στα ΠΕΚ όσο και κυρίως, πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων, η στελέχωσή τους µε ικανούς και κατάλληλους 
επιµορφωτές. Είναι κοινό µυστικό το γεγονός ότι οι σχολικοί σύµβουλοι µεταξύ 
τους µοίραζαν τις ώρες µε στόχο την ενδιαφέρουσα αντιµισθία. Ξεχωρίζουν οι 
περιπτώσεις των ΠΕΚ που λειτούργησαν στοιχειωδώς και προς τη σωστή 
κατεύθυνση (ΠΕΚ Ηρακλείου επί προεδρίας κ. Γ. Πυργιωτάκη).   
 Η πολύ σηµαντική κατάκτηση, γιατί αποτελούσε απαίτηση του συνδ/κού 
κινήµατος, στάθηκε η θεσµοθέτηση της εξοµοίωσης των πτυχίων των δασκάλων της 
διετούς ακαδηµίας. Η ανταπόκριση των συν/φων της πρωτ/θµιας στη ρύθµιση αυτή 
δείχνει τη δίψα και τη διάθεση του κλάδου των εκπαιδευτικών για ουσιαστική 
επιµόρφωση και εµπλουτισµό των ικανοτήτων και των τεχνικών εκείνων που 
µπορούν να τους καταστήσουν αξιόµαχους και που τους δίνουν τη δυνατότητα να 
σταθούν απέναντι στους µαθητές, έτοιµοι να τους προσφέρουν τη χαρά της γνώσης 
και την ανάγκη για την αναζήτηση της γνώσης. Περισσότεροι από 55.000 
εκπαιδευτικοί  πρωτ/θµιας παρακολούθησαν επί δυο έτη στα Πανεπιστήµια 
µαθήµατα παιδαγωγικής, διδακτικής και ανανέωσαν τις γνώσεις τους στους τοµείς 
αυτούς. 
 Όσο όµως αφορά το κοµµάτι της καθηµερινής πρακτικής στην τάξη, δεν 
µπορούµε να δούµε ούτε και να υποστηρίξουµε πως σηµειώθηκαν σηµαντικές 
βελτιώσεις. Τουλάχιστον στο αµιγές κοµµάτι της διδακτικής. ∆εν είναι τυχαίο που 
στην πρωτ/θµια όπου το σύστηµα παραµένει πιο χαλαρό οι δοκιµές και οι 
προσπάθειες των δασκάλων είναι συχνότερες. Εκεί εφαρµόζονται και άλλες 
διδακτικές τεχνικές. 

Βέβαια πρέπει να τονισθεί πως µε τα νέα κτίρια, τις κατασκευές µε 
πρόβλεψη και άλλων χώρων(γυµναστηρίων, εργαστηρίων Η/Υπολογιστών, 
εργαστηρίων φυσικής/χηµείας), δόθηκε η ευκαιρία να λειτουργήσουν τα σχολεία σε 
ευνοϊκότερες συνθήκες. Θα κάνουµε όµως εδώ µια γενική παρατήρηση η οποία 
αφορά στη λειτουργία του Λυκείου από την ψήφιση του ν.2525 και έπειτα. Ακόµη 
και στον τοµέα της διδακτικής πρακτικής οι συνθήκες έγιναν δυσµενέστερες 
δεδοµένου ότι µέσα από το σφιχτό πλαίσιο που επέβαλαν οι συνεχείς εξετάσεις, τα 
τεστ αξιολόγησης και η διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζονταν από το αναλυτικό 
πρόγραµµα, δεν είναι υπερβολή να πούµε πως καταργήθηκε κάθε πρακτική 
δυνατότητα για οποιοδήποτε πειραµατισµό κα καινοτοµία. 
 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως στον τοµέα της διδακτικής το 
ελληνικό σχολείο παραµένει εγκλωβισµένο στη διδασκαλία του µονολόγου της 
έδρας µε ελάχιστες ευκαιρίες για την εφαρµογή διαδραστικών τεχνικών. Μονάχα 
στα µαθήµατα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας, σε τέτοιου 
είδους προγράµµατα µπόρεσαν να διοχετευθούν συµµετοχικότερες   τεχνικές, όπως 
αυτή των πρότζεκτ, ή των  case studies.  
 Στον τοµέα τώρα της ποιοτικής ανάπτυξης της σχολικής ζωής έχουµε να 
παρατηρήσουµε τα εξής: 
Α) Ενισχύθηκε σηµαντικά η κτιριακή υποδοµή. Ένα µεγάλο µέρος των σχολείων 
που λειτουργούσαν σε δεύτερη και τρίτη βάρδια αποδεσµεύθηκαν από τον εντελώς 
αντιπαιδαγωγικό και ελάχιστα αποδοτικό, µάλιστα δε εξοντωτικό ρυθµό της 
δεύτερης µεσηµεριανής βάρδιας. Όµως το πρόβληµα δε λύθηκε εντελώς. Σε αρκετές 
µεγάλες πόλεις παραµένει ακόµη το µεσαιωνικό αυτό φαινόµενο καταδικάζοντας εκ 
των προτέρων οποιαδήποτε εφαρµογή παιδαγωγικής και ανάπτυξης υγιούς  σχέσης 
των µαθητών µε το σχολείο και τη γνώση γενικότερα.  
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Β) στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση η λειτουργία των ολοήµερων σχολείων, 
αποτέλεσε την πιο ρηξικέλευθη πολιτική των τελευταίων δεκαετιών. Σε 
πειραµατική µορφή στην αρχή και γενικευµένη στη συνέχεια. Όµως ο 
πολλαπλασιασµός των σχολείων που εντάχθηκαν στο διευρυµένο αυτό ωράριο, πριν 
αντιµετωπιστούν βασικά ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας του ολοήµερου 
σχολείου, αποτελούν κατά δήλωση και του εµπνευστή τους κ. Γ. Πυργιωτάκη, τη 
µεγαλύτερη δυστυχώς δυσφήµιση για το ολοήµερο σχολείο. Ως πολιτική όµως 
πρωτοβουλία οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση τη λειτουργία του σχολείου και 
εντάσσει ή του δίνει τη δυνατότητα να εντάξει στο πρόγραµµά του µια σειρά 
τοµέων δράσης και αντικειµένων, απαραίτητων στη σύγχρονη µορφή του σχολείου. 
Γ) Προς την ίδια θετική κατεύθυνση κινήθηκε και η ένταξη της διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών στις δυο τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. 
∆) Επίσης η ένταξη στο πρόγραµµα µαθηµάτων πληροφορικής και η εξειδικευµένη 
διδασκαλία της στην ΤΕΕ.   
Ε) Ακόµη η λειτουργία και χρηµατοδότηση προγραµµάτων της Ε.Ε. όπως η 
«Ολυµπιακή Παιδεία» µε αφορµή την ανάληψη και τη διοργάνωση από τη χώρα 
µας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αποτέλεσαν και για τα ∆ηµοτικά αλλά και 
για τα Γυµνάσια και τα Λύκεια και τα ΤΕΕ, µια ευκαιρία για εµπλουτισµό της 
σχολικής ζωής µε νέα αντικείµενα και νέους τοµείς αναζήτησης. Επίσης για τα 
∆ηµοτικά Σχολεία η ένταξη ορισµένων στο «Πρόγραµµα Μελίνα» που αφορούσε 
µια σειρά δραστηριοτήτων καλλιτεχνικού περιεχοµένου, έδωσαν τη δυνατότητα του 
εµπλουτισµού του σχολικού προγράµµατος.  
ΣΤ) Θετική συµβολή στον τοµέα αυτό έπαιξε η ανάπτυξη των ΕΚΦΕ. Με αφορµή 
αυτή την αποκεκντρωτική πρωτοβουλία, στήθηκαν, οργανώθηκαν και 
τροφοδοτήθηκαν αρκετά εργαστήρια φυσικής και χηµείας σε πολλές σχολικές 
µονάδες. Η οργάνωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς συναδέλφους να 
δηµιουργήσουν χώρους, όπου οι µαθητές µπόρεσαν να δουν και να συµµετάσχουν 
στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση ενός πειράµατος. Χωρίς αυτό να 
σηµαίνει πως λύθηκαν όλα τα προβλήµατα ή καλύφθηκαν οι ελλείψεις σε 
εργαστήρια και εργαστηριακό υλικό. ∆υστυχώς οι ανάγκες σε αίθουσες 
διδασκαλίας εξορίζουν την παρουσία τέτοιων χώρων από πολλά σχολικά 
συγκροτήµατα. 
Ζ) Προς την κατεύθυνση αυτή λειτούργησαν και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, 
Comenius, που έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλούς συναδέλφους και µαθητές να 
έχουν την εµπειρία της συνεργασίας µε συµµαθητές τους από χώρες της Ε.Ε., καθώς 
επίσης να δουν και να µάθουν νέους τρόπους δουλειάς, νοοτροπίες και 
προγράµµατα σχολείων της Ε.Ε. 
Η) Στην ποιοτική αναβάθµιση πολλών σχολικών συγκροτηµάτων κινήθηκε η 
δηµιουργία και η στελέχωση των «βιβλιοθηκών». Καλά οργανωµένες και 
ενηµερωµένες βιβλιοθήκες ενίσχυσαν περίπου 1000 σχολικές µονάδες. ∆υστυχώς 
το πρόγραµµα δεν ολοκληρώθηκε και σταµάτησε στην πρώτη του φάση 
υλοποίησης. Έστω όµως και µε αυτές τις 1000 βιβλιοθήκες100 έχει δοθεί η 
δυνατότητα σε χιλιάδες µαθητών να έχουν πρόσβαση τόσο σε διαδικτυακούς τόπους 
µέσω της διασύνδεσης όλων των βιβλιοθηκών µε το διαδίκτυο, αλλά κυρίως να 
δώσουν τη δυνατότητα στους µαθητές να έρθουν σε επαφή µε το βιβλίο, να 
αναζητήσουν πληροφορίες για την εκπόνηση κάποιας εργασίας, κ.τλ.  

Μια ακόµη σηµαντική πολιτική στην κατεύθυνση της ποιοτικής ανάπτυξης 
της σχολικής ζωής αποτελούν  οι νέοι τύποι σχολείων ειδικών ικανοτήτων και 

                                                 
100 στοιχεία από τον διαδικτυακό τόπο www.ypepth.statisika.gr 
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κλίσεων όπως τα µουσικά, αθλητικά γυµνάσια. ∆ίνουν τη δυνατότητα σε µαθητές 
µε ειδικά ενδιαφέροντα να ασχοληθούν µε τον τοµέα του ενδιαφέροντός τους. 
 Αυτό αναφέρεται και ως µια παράµετρος των ιδιαίτερων δυσκολιών που θα 
έχει να αντιµετωπίσει ένα σύστηµα αξιολόγησης που συνήθως δεν έχει τη 
δυνατότητα να εξειδικεύσει τις «κλίµακες» βαθµολογίας του σε τέτοιου τύπου 
εξαιρέσεις.  
 

Στον επόµενο τοµέα της άµβλυνσης των ανισοτήτων που αποτελεί ένα 
δηλωµένο στόχο των πολιτικών αλλαγών στην εκπαίδευση της χώρας µας εκτός από 
τις κοινωνιολογικές επιφυλάξεις που θέτουν οι έρευνες της κοινωνιολογίας της 
εκπαίδευσης περιορίζοντας την παρέµβαση του σχολείου στον τοµέα αυτό, 
νοµίζουµε πως πρέπει να κάνουµε τον παρακάτω διαχωρισµό. Υπενθυµίζουµε πως 
όλες αυτές οι παράµετροι αναφέρονται και αναλύονται γιατί αποτελούν σταθερά και 
αµετάκλητα κριτήρια για µια σφαιρική αποτίµηση. Αυτό γιατί  ειδικά το κοµµάτι 
των ανισοτήτων, δεν ενδιαφέρει όλα τα µοντέλα. Ορισµένα από αυτά αδιαφορούν 
για τα δεδοµένα (inputs) τα κοινωνιολογικά και θέτοντας όρους αγοράς 
ενδιαφέρονται µονάχα για τα αποτελέσµατα ( outputs) ενός σχολείου. Σύµφωνα 
όµως µε τα δική µας προσέγγιση και αντίληψη για την εκπαίδευση και το ρόλο της 
κάτι τέτοιο δεν µπορεί να θεωρηθεί δηµοκρατική – ιδεολογική κατεύθυνση. Όταν 
λοιπόν αναφερόµαστε στις ανισότητες έχουµε µπροστά µας ένα πολύπλοκο και 
πολυεπίπεδο φαινόµενο. Σχηµατικά µπορούµε να αναφερθούµε σε δυο βασικές 
κατηγοριοποιήσεις τους: 

Πρώτα στις γεωγραφικές που έχουν µια οριζόντια ανάπτυξη και στη χώρα 
µας λόγω της µορφολογίας και της πολυδιάσπασης, αποµόνωσης, θα πρέπει να 
αποτελεί βασική παράµετρο σε  κάθε σχεδιασµό. Στον τοµέα λοιπόν των 
ανισοτήτων των γεωγραφικών µπορούµε να πούµε πως δε σηµειώθηκε ιδιαίτερη 
άµβλύνση. Αντίθετα µε αφορµή την εντατικοποίηση που προέκυψε στο Ενιαίο 
Λύκειο, ένα δεδοµένο που δεν µπορεί να ακολουθηθεί από τα ακριτικά και 
αποµονωµένα Λύκεια της χώρας µας, όπου οι µαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν πολλές φορές την κατεύθυνση που επιθυµούσαν (αν και υπήρχε 
σχετική πρόβλεψη, αλλά µόνο για τις παραµεθόριες περιοχές, οπότε δεν 
καλύπτονταν όλα τα λύκεια). Επίσης οι ελλείψεις σε διδακτικό  προσωπικό και η 
επανάσταση στον αριθµό των αναπληρωτών από το 1999 και µετά, που ως γνωστό 
πλήττει κυρίως τα επαρχιακά σχολεία (έλλειψη κινήτρων για την επάνδρωση και 
την παραµονή διδακτικού προσωπικού σε αυτά).Μοναδικός τρόπος και µέτρο για 
να αντιµετωπισθεί ουσιαστικά η άµβλυνση των ανισοτήτων ήταν ο εξοπλισµός των 
σχολικών µονάδων µε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και η δυνατότητα πρόσβασης 
στο δια-δίκτυο.  

Όσο όµως αφορά στις κοινωνικές ανισότητες µπορούµε να παρατηρήσουµε 
τα παρακάτω: 

ι. ) µε την εφαρµογή του ν. 2525 έχουµε µια µεγαλύτερη διαρροή του 
µαθητικού πληθυσµού που αποκλείεται τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια (1998 – 
2002) εφαρµογής από το Ενιαίο Λύκειο101. 

ιι ) µε τη λειτουργία της ΤΕΕ ένα κοµµάτι των χαµηλών κοινωνικών 
στρωµάτων κατευθύνεται προς τα τεχνικά επαγγέλµατα, διαιωνίζοντας την 
ταξικότητα στις επιλογές µόρφωσης102. 

                                                 
101 Στατιστικά στοιχεία ΥΠΕΠΘ, Μαθητικός πληθυσµός, Εγγραφές µαθητών, Μεγέθη και Ροές  
102 Ανακοινώσεις ΟΛΜΕ 
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ιιι ) µε την ίδρυση σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ όπου θα έχουν τη δυνατότητα να 
ενταχθούν οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου σε ποσοστό 80% δίνει τη δυνατότητα 
κοινωνικής ανέλιξης σε µαθητές που παλιότερα αποκλείονταν. 

iv) µεγάλη έµφαση δόθηκε για πρώτη φορά στον τοµέα της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε. και αντίστοιχη θέση ειδικού γραµµατέα στο ΥΠΕΠΘ). Οι 
ανάγκες αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια µια και αυξήθηκαν οι πληθυσµοί των 
µεταναστών στη χώρα µας. 

  Στον τοµέα της ταχύτερης µετάδοσης των πληροφοριών έχουµε ίσως τις 
σηµαντικότερες παρεµβάσεις δεδοµένου ότι µε την υλοποίηση του προγράµµατος 
«κοινωνία της πληροφορίας» όλα τα σχολεία απέκτησαν εκτός από τους Η/Υ ως 
εξοπλισµό, τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο103. Μέσω του 
σχολικού διαδικτυακού τόπου η επαφή και η εξεύρεση πληροφοριών έγινε πολύ πιο 
εύκολη και µέσω αυτής της δυνατότητας δόθηκε η δυνατότητα να έχει το σχολείο 
µια άµεση πληροφόρηση µε ό,τι το ΥΠΕΠΘ και οι φορείς του δηµοσιοποιούσαν ή 
ζητούσαν. Αυτό συνέβαλε και στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διοίκηση και 
λειτουργία των µονάδων. ∆υστυχώς, ενώ αυτό ίσχυσε σε ένα βαθµό για την 
πρωτ/θµια και τη δευτ/θµια εκπαίδευση στο επίπεδο του Γυµνασίου, δεν ίσχυσε για 
το Λύκειο όπου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς νόηµα πολλές φορές, 
αυξήθηκαν λόγω των πανελληνίων εξετάσεων στη Β` και Γ` Λυκείου. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούµε σε µια βασική παράµετρο της 
πολιτικής που ακολουθήθηκε την «αποκέντρωση». Επειδή όπως αναφέραµε και 
στην ενότητα όπου παρουσιάσαµε την ιεραρχική και διοικητική δοµή, πρόκειται για 
αποσυγκέντρωση που σηµαίνει πως καµία αρµοδιότητα δεν πέρασε στο 
Περιφερειακό Επίπεδο που δηµιουργήθηκε για παράδειγµα, παρά απλώς 
προστέθηκε ένας ακόµη ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στο ΥΠΕΠΘ και τις 
∆ιευθύνσεις. Οπότε µάλλον περιέπλεξε τα πράγµατα και πρόσθεσε γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, παρά αποκέντρωσε αρµοδιότητες και έδωσε αυτονοµία στην 
Περιφέρεια. Επίσης πρόσθεσε ένα µεγάλο κόστος µιας ακόµη διοικητικής µηχανής. 
Σε αντίθεση δηλ. µε την απαίτηση των συνδικαλιστών αλλά και µε βάση τις 
δηλώσεις των πολιτικών, η ανάγκη για αυτοδυναµία της Περιφέρειας και της 
σχολικής µονάδας, η νοµική ρύθµιση δεν έδωσε καµία τέτοια δυνατότητα στο 
βαθµό αυτό. Το ΑΠΥΣ∆Ε ως Υπηρεσιακό Συµβούλιο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποκεντρωµένου και στην ουσία χωρίς αρµοδιότητες οργάνου. 
Ασχολείται µονάχα µε τις µεταθέσεις από Νοµό σε Νοµό, και ό,τι πειθαρχικό 
φτάσει σε αυτό. 
 Όσον αφορά λοιπόν την αρτιότερη διοίκηση δεν µπορούµε να πούµε ότι 
υπήρξε η υποσχόµενη βελτίωση από όλο αυτόν τον κυκεώνα τον ρυθµίσεων που 
στόχευαν στην πάταξη της γραφειοκρατίας στην εκπαίδευση. 
 Στον τοµέα της επισήµανσης των αδυναµιών µπορούµε να διαπιστώσουµε 
την αδυναµία προώθησης των απαραίτητων αλλαγών. Αν και ο βασικός στόχος 
όλων αυτών των µηχανισµών διοικητικών, παιδαγωγικών, που θεσµοθετήθηκαν 
ήταν ακριβώς αυτός. Και το ΚΕΕ αλλά και κυρίως το ΠΙ βρέθηκε πολύ µακριά από 
την ουσία των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο. 
Από το ΚΕΕ παρήχθη, τουλάχιστον τα δυο πρώτα χρόνια της εφαρµογής του νέου 
συστήµατος, ως το 2000, ένα αξιόλογο υλικό που µπορούσε να το χρησιµοποιήσει ο 
εκπαιδευτικός στην τάξη ή στην αναζήτηση τεκµηρίωσης για τη δουλειά του. Τα 
τεύχη αυτά µε τα τεστ αξιολόγησης και µάλιστα σε ηλεκτρονική µορφή κατά κοινή 
οµολογία αποτέλεσαν ένα πολύτιµο βοηθό στην καθηµερινή πρακτική της τάξης.  

                                                 
103 www.ypepth.gr/statistika  
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Εκείνο όµως που βρισκόταν πάντοτε µακριά και πέρα από κάθε 
εκπαιδευτικό ζήτηµα  ήταν και παραµένει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ουδέποτε 
παρήγαγε υλικό που να είναι συµβατό µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 
Ουδέποτε µπήκε στον κόπο να αφουγκραστεί και να δεχθεί τις παρατηρήσεις, 
επισηµάνσεις των εκπαιδευτικών, τους οποίους στο κάτω – κάτω θα` πρεπε και να 
υπηρετεί. Αντίθετα πολλές φορές αγνόησε παντελώς τις προτάσεις Επιστηµονικών 
Ενώσεων, ΕΛΜΕ, ακόµη και ορισµένων Σχολικών Συµβούλων που µε βάση τη 
νοµοθεσία είναι οι «νοµικοί του σύµβουλοι». Αποτέλεσµα της στάσης του αυτής 
είναι βιβλία που εκδόθηκαν, χιλιάδες τίτλοι, και ορισµένα από αυτά ουδέποτε 
έφθασαν στην τάξη, τα βιβλία που µοιράστηκαν και αποσύρθηκαν, τα βιβλία που 
δεν µπορούσαν να αντιστοιχηθούν µε τι διδακτέα ύλη, τα βιβλία που και 
επιστηµονικά ήταν εµφανώς απαράδεκτα (ψυχολογία α` λυκείου). Από τη σκοπιά 
αυτή και ενόψει της όποιας αξιολόγησης η διαδικασία αυτή θα `πρεπε πρώτα και 
κύρια να αξιολογήσει τη δουλειά των ανώτατων αυτών συµβουλευτικών 
οργάνων(πρόταση ΟΟΣΑ) και στη συνέχεια να οδηγηθεί στην αποτίµηση του έργου 
που παράγεται µέσα στην τάξη. 
 Το κοµβικό στοιχείο αυτής του της παρουσίας αφορά στην σύνθεση των 
Αναλυτικών Προγραµµάτων. Η παράµετρος αυτή αναφέρεται γιατί είναι εκείνη που 
καθορίζει το περιεχόµενο των σπουδών και εκείνη που δίνει ουσία στην ποιότητα 
της εκπαίδευσης και στην αποτίµησή της. Ουδέποτε προτάθηκαν αναλυτικά 
προγράµµατα που να αντιστοιχούν στη διδακτική πρακτική. Τα βιβλία και η ύλη 
τους (διδακτέα κατά τη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς) συνήθως αντιστοιχούν σε 
δυο µε τρεις σχολικές χρονιές. ∆εν µπαίνουµε καθόλου στο κοµµάτι της ποιότητας 
της ύλης και της οργάνωσής της µε τρόπο που να µπορεί να διδαχθεί και να 
αφοµοιωθεί. Η προτεινόµενη διδακτέα ύλη αποτελεί µια αποσπασµατική 
περιδιάβαση σε ένα βιβλίο. Αποτέλεσµα της λογικής αυτής είναι το γεγονός της 
εντελώς αποσπασµατικής και άρα ελάχιστα αφοµοιώσιµης ύλης. Επίσης, κι αν 
ακόµη έχει υπάρξει ένα Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για την Πρωτ/θµια 
και ∆ευτ/θµια Εκπαίδευση, στην πράξη αυτό ακυρώνεται γιατί η ύλη αυτή δε 
διδάσκεται, γιατί είναι αδύνατον να διδαχθεί. Ματαίως οι επιστηµονικές ενώσεις 
(Π.Ε.Φ., Μαθηµατική Εταιρεία, ΚΕΜΕΤΕ) αγωνίζονται µε έγγραφα, µε προτάσεις 
να πείσουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για του λόγου το αληθές. 
 Εκτός όµως από την κριτική αυτή που ας πούµε πως µε ρεαλιστικό τρόπο 
επιδιώκει να συµµορφώσει τα αναλυτικά προγράµµατα στη λειτουργία του 
σχολείου, υπάρχουν και οι σκληρότερες αναλύσεις που βλέπουν στα προγράµµατα 
αυτά την πρόθεση να παράγουν ανθρώπους-αντικείµενα για τοποθέτηση σε 
προκαθορισµένους ρόλους του συστήµατος της παραγωγής και κατανάλωσης104. 
Ανθρώπων µε αδυναµία να συλλάβουν µε τρόπο κριτικό τη σύγχρονη 
πραγµατικότητα και να συνθέσουν µια συλλογική αφήγηση για το σύγχρονο τρόπο 
ζωής.    
 Για να περάσουµε στην αποτίµηση των προσπαθειών που έγιναν και στην 
κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την 
αναβάθµιση και µάλιστα την αναλογική του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος. Καµία 
απολύτως διαδικασία από εκείνες που θεσµοθετήθηκαν το διάστηµα αυτό δεν 
προκάλεσε την παραµικρή κινητοποίηση. Κι αυτό γιατί ήταν αποσπασµατικές, 
σπασµωδικές και δε στηρίχτηκαν παρά σε θεωρητική και όχι ρεαλιστική βάση. Από 
την πρώτη στιγµή έθεσαν απέναντι τους τον εκπαιδευτικό κόσµο, φόρτωσαν τους 
µαθητές µε υποχρεώσεις και άγχος, αποστερώντας την ελευθερία που έχει ανάγκη ο 

                                                 
104 Κουτσελίνη Μ., περ. Νέα Παιδεία, τευχ. 83, σελ. 37 



 99

εκπαιδευτικός χώρος για να αναλάβει πρωτοβουλίες, να εκµεταλλευθεί δυνατότητες 
και ιδιαιτερότητες. ∆υστυχώς και τα αποτελέσµατα των στατιστικών ερευνών 
(εθνικές, PISA,κ.τ.λ.) αποτυπώνουν την κατάσταση αυτή. Οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία, καινοτόµα δράση εµφανίστηκε στο χώρο της πρωτ/θµιας και 
δευτ/θµιας εκπαίδευσης δεν οφείλεται παρά ελάχιστα στο νέο θεσµικό πλαίσιο. 
Αφορά στους εκπαιδευτικούς που µε µεράκι και κέφι, εξαιτίας του δικού τους 
ενδιαφέροντος, ανέλαβαν τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
 Χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως δεν υπάρχουν πολλές και αξιόλογες 
τέτοιες πρωτοβουλίες. Αντίθετα έχουµε την άποψη πως συνεχώς υποτιµάται και 
παραγνωρίζεται το σκέλος αυτό της δραστηριότητας των εκπαιδευτικών µε 
αποτέλεσµα να µην προσµετράται στην οποιαδήποτε αποτίµηση του εκπαιδευτικού 
έργου και στους στατιστικούς πίνακες . Μάλιστα στην πράξη πολλές σχολικές 
µονάδες έχουν κατορθώσει την επαφή µε την κοινωνία, συνεργάζονται µε τους 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν µάλιστα η 
πολιτεία είχε σωστά χρηµατοδοτήσει τους ΟΤΑ αποκεντρώνοντας πόρους στους 
µικρούς δήµους τότε το έργο αυτό θα ήταν τεράστιο γιατί πράγµατι υπάρχει 
ενδιαφέρον. Θα είχε νόηµα η καταγραφή, όχι µόνο των εκδηλώσεων που 
οργανώνονται, αλλά και των προτάσεων που φθάνουν στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και 
που απορρίπτονται γιατί  λείπουν οι απαιτούµενοι πόροι. 
 Άρα δεν µπορεί να γίνει καµία σοβαρή εκτίµηση των δεδοµένων της 
αποτίµησης µια που και η εφαρµογή τους παρέµεινε στο πειραµατικό στάδιο, αλλά 
κυρίως δεν υλοποιήθηκαν βασικά εργαλεία της, σύµφωνα πάντα µε τη λογική και το 
σκεπτικό όσων την θεσµοθέτησαν. 

 Για παράδειγµα ο Οργανισµός Επιµόρφωσης που σε κάθε λογικό σύστηµα 
θα αναλάµβανε την επιµόρφωση, άρα τη δυναµική και ουσιαστική παρέµβαση, στην 
κατεύθυνση της βελτίωσης των παραµέτρων και την ανατροφοδότηση, όπου θα 
κρίνονταν σκόπιµο να υπάρξουν τροποποιήσεις, δε λειτούργησε ποτέ. Αν και ο 
τοµέας αυτός µε βάση και τις απόψεις του Προέδρου του Π.Ι. θα στήριζε σε 
σηµαντικό βαθµό τη µεταρρύθµιση. «7. ∆ηµιουργούνται ειδικά προγράµµατα 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης105». 

Στο ζήτηµα αυτό της επιµόρφωσης αναφερθήκαµε µε αφορµή τα σχόλιά µας 
για την ποιοτική αναβάθµιση της σχολικής τάξης και της διδασκαλίας στην ενότητα 
αυτή. Όµως αναφέρεται και ως µια παράµετρος βασική για το κοµµάτι της 
αποτίµησης, αναπόσπαστο κοµµάτι οποιασδήποτε ουσιαστικής διαδικασίας 
αξιολόγησης που στοχεύει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Χαρακτηριστικό λοιπόν της αποτυχίας του όλου συστήµατος είναι το γεγονός πως η 
επιµόρφωση περιορίστηκε, εκτός από την εισαγωγική (ΠΕΚ), στο πρόγραµµα 
«κοινωνία της πληροφορίας», ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα για την εκµάθηση 
και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά ως 
εκεί. Αφορά το κοµµάτι της επιµόρφωσης, το µεγάλο ασθενή του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε ευθύνη για την ποιότητα της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης και τις τεχνικές της. Γιατί η ανατροφοδότηση και η ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού, η εκµάθηση νέων τεχνικών διδασκαλίας, η ανάπτυξη ερευνητικών 
προγραµµάτων από τους εκπαιδευτικούς είναι κατά την άποψή µας το µέσο για να 
διατηρηθεί σε «φόρµα» και να κρατήσει αµείωτο το ενδιαφέρον του για τη δουλειά 
του και τα διακυβεύµατά της. Η βιβλιογραγική ενηµέρωση και ο προβληµατισµός 
που µπορεί να προσφέρει ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, αλλά κυρίως η πρακτική 
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εφαρµογή νέων µεθόδων προσέγγισης του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου 
αποτελούν το µοχλό βελτίωσης της ποιότητας και περιορίζουν το ρόλο και τη 
σκοπιµότητα της αξιολόγησης στο ελάχιστο.  

Είναι πράγµατι ανεξήγητο γιατί σε ένα τοµέα όπου η απαίτηση του κλάδου 
των εκπαιδευτικών µονίµως στρέφεται, στην αναζήτηση ουσιαστικής και έγκυρης 
επιµόρφωσης (ενδεικτικά κείµενα 68ου συνεδρίου της ∆ΟΕ και του 6ου Συνεδρίου 
της ΟΛΜΕ), µε πολύ συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις, η πολιτική 
βούληση κινήθηκε πάντοτε µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιφυλακτικότητα. Ουδέποτε, 
κυριολεκτικά,  υιοθετήθηκε πρόταση των εκπαιδευτικών για επιµόρφωση. Είναι 
νοµίζουµε η καλύτερη απόδειξη των πολιτικών προθέσεων των ηγεσιών του 
ΥΠΕΠΘ, και δυστυχώς δικαιώνει τις κριτικές όσων υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει 
η γνήσια και ειλικρινής βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας για ουσιαστική 
αναβάθµιση και ποιοτικής βελτίωσης της δηµόσιας εκπαίδευσης. 

Το ίδιο ίσχυσε µε το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών, το οποίο ουδέποτε 
συστάθηκε. Οι αντιδράσεις που θα προκαλούσε η εισαγωγή τέτοιων λογικών στην 
εκπαίδευση, θέλουµε να πιστεύουµε πως η ελάχιστη ευαισθησία του ΥΠΕΠΘ, που 
εκ των υστέρων διαπίστωνε που µπορούσε να οδηγήσει η λειτουργία ενός τέτοιου 
σωφρονιστικού συστήµατος στα χέρια ενός σκληρότερου πολιτικού σχεδιασµού, 
απέτρεψε τη δροµολόγηση του µηχανισµού.   
 Το γεγονός ότι προκήρυσσε διαγωνισµό και προσπάθησε να επιβάλει τη 
σκληρότερη µορφή εξωτερικής αξιολόγησης (Σ.Μ.Α.) στο χώρο της εκπαίδευσης 
άφηνε εξαρχής λίγα περιθώρια εφαρµογής του. Η αντίδραση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας ήταν άµεση και συνολική, όπως φάνηκε από τις θέσεις των σωµατείων. 
Εκλήφθηκε ως ξένο σώµα και η κουλτούρα της εκπαιδευτικής µας κοινότητας 
τέτοιες εισβολές δεν µπορεί να τις ανεχθεί. 

Κλείνοντας την εργασία αυτή και πριν περάσουµε στα γενικά συµπεράσµατα  
κρίνουµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε τη µόνη εργασία που παρήχθη στο διάστηµα 
1993 – 2005 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον Ινστιτούτο Αξιολόγησης. 
Πρόκειται για ένα πειραµατικό πρόγραµµα µε τον τίτλο «Εσωτερική Αξιολόγηση & 
Προγραµµατισµός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα» του οποίου 
επιστηµονικός υπεύθυνος ήταν ο Ιωσήφ Σολοµών106. 

 Το πρόγραµµα αυτό προκρίνει τη Συλλογική Εσωτερική Αξιολόγηση της 
Σχολικής Μονάδας. Πρόκειται πράγµατι για την πιο ουσιαστική και υπό 
προϋποθέσεις την πλέον αποδοτική µορφή αξιολόγησης. Αποδοτική γιατί στην 
ουσία πρόκειται για την καθιέρωση ενός καλύτερου προγραµµατισµού και 
συντονισµού των στόχων και της παρακολούθησης της πορείας τους στα πλαίσια 
µιας σχολικής µονάδας. Αφορά την ανάπτυξη συλλογικής και οµαδικής δουλειάς 
από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και οµάδες που συγκροτούνται από συναδέλφους 
ειδικότητας. 
 Στη διαδικασία αυτή αναγνωρίζεται καταρχήν η καλλιέργεια του 
ενδιαφέροντος και η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και φορέων της κοινωνίας, 
ενισχύει τον αυτοέλεγχο του σχολείου, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες, καλλιεργεί κλίµα συνευθύνης και αυτοδέσµευσης. 

Βελτιωτικά   στην πρόταση αυτή µπορούµε να αναφέρουµε όσα προτείνει η 
Συµµετοχική ∆ιοίκηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή είναι και η δική 
µας θέση. Θεωρούµε πως µόνο µέσα από την ενεργοποίηση του Εκπαιδευτικού 
µπορεί να προκύψει ένα θετικό αποτέλεσµα από τη διαδικασία αποτίµησης του 
εκπαιδευτικού έργου συνολικά. Η επιλογή και η οργάνωση ενός τέτοιου µοντέλου 
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επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να πάρουν πρωτοβουλίες, να νιώσουν το σχολείο 
ως χώρο δικό τους και τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες αυτές ως µια 
δηµιουργική, παραγωγική δραστηριότητα.   
 
 
Συµπεράσµατα 
 

Πριν κλείσουµε, µε ένα θεωρητικό προβληµατισµό γύρω από την 
υπερτίµηση ή την υποτίµηση, ανάλογα µε τις πολιτικές σκοπιµότητες και την 
οπτική γωνία προσέγγισης της αξιολόγησης ή της αποτίµησης του εκπαιδευτικού 
έργου, την εργασία µας αυτή, ας δούµε πολύ συνοπτικά τις αιτίες που οδήγησαν 
στην αποτυχία αυτού του εγχειρήµατος της αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου. 
Γιατί στην πράξη ακυρώθηκε είτε µέσα από νέες ρυθµίσεις, είτε µέσα από την 
αντίδραση των άµεσων συντελεστών της εκπαίδευσης. 
 Κατ` αρχήν στηρίχθηκε στη συκοφαντική προσέγγιση – δυσφήµιση πως ο 
χώρος της εκπαίδευσης ήταν ο µόνος που δεν αξιολογούνταν. Όπως µπορεί να 
παρατηρήσει κανείς εξετάζοντας το νοµοθετικό πλαίσιο που ήταν σε ισχύ πριν από 
το 1995 και ο έλεγχος και οι ετήσιες εκθέσεις των διευθυντών, αλλά και ο 
πειθαρχικός έλεγχος λειτουργούσε όπως προβλέπονταν στο δηµοσιοϋπαλληλικό 
κώδικα. Όσον αφορά το παιδαγωγικό έργο ο Σχολικός Σύµβουλος και ο ∆ιευθυντής 
της Σχολικής Μονάδας, ο Προϊστάµενος Γραφείου, ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης, είχε 
και έχει την αρµοδιότητα να ελέγχει τον εκπαιδευτικό. Το γεγονός ότι ο 
εκπαιδευτικός διεκδικούσε ελευθερία στην τάξη και αυτονοµία,  γιατί µε αυτόν τον 
τρόπο µπορεί να λειτουργήσει, διαφηµίστηκε ως άρνηση και απόρριψη της 
αξιολόγησης. Όπως εξάλλου µπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις θέσεις των 
συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών στο 2ο Μέρος της εργασίας µας, είχαν 
ταχθεί υπέρ της αξιολόγησης, όχι όµως υπέρ της οποιασδήποτε αξιολόγησης.  
 Επιχειρήθηκε συνολικά η ποινικοποίηση του εκπαιδευτικού στον οποίο 
αποδίδονταν όλες οι ελλείψεις και οι αστοχίες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Την 
αντίληψη αυτή ήταν φυσικό να µην µπορεί να την αφήσει να περάσει έτσι και να 
µην την αποδέχεται ο κλάδος των εκπαιδευτικών. Η πολιτεία, ουδεµία στιγµή δεν 
αναγνώρισε τις δικές της ευθύνες. Πάντοτε µέσα από µια γενικόλογη κριτική, χωρίς 
αυτοκριτική διάθεση, «νίπτει τας χείρας». Οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης να 
προσδώσει αντικειµενικό χαρακτήρα στις αναλύσεις της και στις πολιτικές επιλογές 
της, όπως εκθέσεις ΟΟΣΑ, επιτροπές που η ίδια είχε συστήσει, έπεφταν στο κενό 
µια που τις χρησιµοποιούσε κατά το δοκούν, αναδεικνύοντας ό,τι εξυπηρετούσε το 
σκεπτικό της. Παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι όλες οι επιτροπές που η ίδια η 
Κυβέρνηση είχε τότε συστήσει και τα πορίσµατά τους µιλούσαν για την οικονοµική 
αναβάθµιση των καθηγητών, κάτι που τεχνηέντως η πολιτική ηγεσία 
προσπερνούσε. 
 Μια επίσης πτυχή της πολιτικής µεθόδευσης αποτελεί  η επιλογή της 
ανοιχτή ρήξης µε τους παράγοντες της εκπαίδευσης (καθηγητές, µαθητές, γονείς). 
Οι κινητοποιήσεις του 1998 αποτελούν αδιάψευστη µαρτυρία της επιλογής αυτής 
και στοιχειοθετούν την αποτυχία της µεταρρύθµισης.  Εδώ υιοθετήθηκε η πρόταση 
του ΟΟΣΑ, ενώ θα µπορούσε να έχει ακολουθηθεί µια άλλη πορεία διαλόγου και 
πειθούς. Επίσης, ως συνήθως στη χώρα µας, απουσίασε η επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις νέες συνθήκες που δηµιουργούσε ο ν. 2525/97. Μια σειρά από 
τοµές που απαιτούσαν νέες τεχνικές και άλλο τρόπο δουλειάς κλήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί να τις καλύψουν δια του αυτοσχεδιασµού. Το σεµινάριο των 
πολλαπλασιαστών µε το οποίο εκ των υστέρων θέλησαν να καλύψουν τις εγγενείς 
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αδυναµίες, απέτυχε. Το γεγονός ότι όλης αυτής της µεταρρύθµισης δεν προηγήθηκε 
πειραµατική εφαρµογή αποτέλεσε την επιβεβαίωση της κριτικής που ασκήθηκε 
(πρακτικά της βουλής, µέρος 2ο ). 
 Απέναντι στην λογική της εκµηδένισης της προσφοράς των εκπαιδευτικών 
στήθηκε ένα πολύ καλά οργανωµένο και άρτιο σε µεθόδευση σύστηµα 
αξιολόγησης, όπως φαίνεται στο νοµικό πλαίσιο(µέρος 2ο) και στους πίνακες των 
εργαλείων και των µέσων(µέρος 3ο). Αποκορύφωµα αυτής της λογικής στάθηκε η 
θεσµοθέτηση του Σώµατος Μονίµων Αξιολογητών. Αποτέλεσε την επιστροφή του 
επιθεωρητισµού και σε χειρότερη εκδοχή µια που τα µέλη του δεν θα προέρχονταν 
από το χώρο της εκπαίδευσης.     
 Στην απόρριψη κάθε σκέψης αξιολόγησης όπως αυτή προγραµµατίστηκε, 
οδήγησε το γεγονός της έλλειψης αξιοκρατίας. Η επιλογή στελεχών, οι κρίσεις 
σχολικών συµβούλων, διευθυντών και προϊσταµένων, δυστυχώς στη χώρα µας 
παραµένουν δέσµιες µιας στενής πολιτικής προσέγγισης(βλ.2ο µέρος). Το δεδοµένο 
αυτό, και αφού οι κρίνοντες δεν γνώριζαν την αποδοχή στο χώρο των 
εκπαιδευτικών µια που οι επιλογές των προϊσταµένων δεν είναι αντικειµενικές, 
καταργεί εκ προοιµίου και στην ουσία κάθε έννοια αξιολόγησης - αποτίµησης. 
 ∆υστυχώς  όλη η προσπάθεια επαναλάµβανε και αναπαρήγαγε, άλλοτε σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, τις αδυναµίες και τα λάθη του παρελθόντος. 
Αµφισβητούσε έντονα την αυτονοµία του σχολείου και το δικαίωµά του να 
βρίσκεται πάνω από τις αγοραίες αντιλήψεις της εποχής, µια που τα κριτήριά της 
αποτίµησης ήταν σαφώς εξαρτηµένα από τη λογική της Λευκής Βίβλου και του 
ΟΟΣΑ. Απουσίαζε η εξειδίκευση των διεθνών παραµέτρων στην ελληνική 
πραγµατικότητα και στα δικά µας δεδοµένα. 
 Απουσίαζε ένας συνολικός σχεδιασµός και ο συντονισµός της πολιτικής 
εφαρµογής. Νοµίζουµε πως καθοριστικό ρόλο στην επίσπευση πολλών επιλογών 
και στην εκβίαση της µεταρρύθµισης έπαιξε και το γεγονός της απορρόφησης των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και των κλειστών ηµεροµηνιών κατάθεσης προτάσεων – 
προγραµµάτων. Αυτό δε µειώνει στο ελάχιστο την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας 
του ΥΠΕΠΘ δεδοµένου ότι αυτό ακριβώς απαιτεί η πολιτική: το συντονισµό και τη 
σωστή µεθόδευση των ενεργειών, όσων έχουν την ευθύνη των επιλογών της.    

Κατά την άποψή µας και αυτό επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά δεδοµένα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µοναδική λύση για την αξιολόγηση αποτελεί η εµπιστοσύνη 
στον εκπαιδευτικό και η ανάδειξή του σε πρωταγωνιστή και σηµατωρό των 
εξελίξεων. Το γεγονός ότι η Φινλανδία µε το ανοικτό σύστηµά της που στηρίζεται 
στην αυτενέργεια του εκπαιδευτικού, στην καλή οργάνωση και στις άρτιες 
υποδοµές, αποτελεί  απόδειξη του ισχυρισµού µας. 
 Κάθε άλλη προσπάθεια λειτουργεί τελικά σε βάρος του δηµόσιου 
χαρακτήρα του σχολείου. Το παράδειγµα της Αγγλίας το επιβεβαιώνει. Οι εκθέσεις 
των επιθεωρητών µιλούν για κύµα εγκατάλειψης του σχολείου από τους µαθητές107. 
Το κλίµα τροµοκρατίας και φόβου δεν επιτρέπει στην εκπαίδευση να παίξει το δικό 
της καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση και στην ολοκλήρωση του µαθητή. Αντίθετα 
δηµιουργεί ένα κλίµα ανασφάλειας, υποκρισίας και εντέλει οδηγεί στην υιοθέτηση 
τυποποιηµένων διαδικασιών που απαντούν στους δείκτες αξιολόγησης, αλλά δεν 
ανταποκρίνονται στο ρόλο του σχολείου, όπως οι σύγχρονες συνθήκες το απαιτούν. 
 Σηµαντική όµως παράµετρος στη γενικότερη πορεία της εκπαίδευσης και 
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι ο ρόλος που η Πολιτεία του επιφυλάσσει. 

                                                 
107 «Αναρχία στα σχολεία», Έκθεση του Ντ.Μπελ, επικεφαλής των σχολικών επιθεωρητών στην 
Αγγλία, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 12.02.05 
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Αδιάψευστο κριτήριο, όχι βέβαια και µοναδικό, αποτελεί η χρηµατοδότησή του. 
Από κει θα πρέπει να ξεκινά κάθε αποτίµηση. Το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση της 
εκπαίδευσης στη χώρα µας βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο το γεγονός 
ότι η έρευνα και η καινοτοµία αποτελούν τους µεγάλους απόντες στους 
προϋπολογισµούς που κατατίθενται κάθε χρόνο, αποτελεί τη µεγαλύτερη αιτία για 
την έλλειψη αποτελεσµατικότητας, για το αναπτυξιακό έλλειµµα, και την αδυναµία 
τη χώρας µας να παρακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις. Αν θέλουµε να δούµε τα 
πράγµατα ακόµη και µε τη λογική της υιοθέτησης των στόχων που η Παγκόσµια 
Τράπεζα θέτει, τότε οφείλουµε να ξεκινήσουµε από κει. Η χώρα µας, όπως και η 
έκθεση του ΟΟΣΑ επισηµαίνει, έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα της 
αγάπης για τη µόρφωση, στον τοµέα της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναµικό. 
Ουδέποτε η πολιτική ανάλυση και οι στρατηγικές που επιλέχθηκαν αξιοποίησαν ή 
έλαβαν υπόψη τους το δεδοµένο αυτό. 
 Αξίζει όµως να λαµβάνουµε υπόψη µας σε όλες αυτές τις αναλύσεις  πως για 
την πορεία της χώρας µας, την κοινωνική ανέλιξη των πολιτών της, τη γενικότερη 
εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού της, η εκπαίδευση αποτελεί µια σηµαντική 
παράµετρο, όχι όµως και τη µοναδική. Η πολιτική µε τις πρωτοβουλίες της, τις 
ρήξεις της, το σχεδιασµό της οφείλει να δηµιουργεί τις συνθήκες εκείνες που θα 
ευνοούν την κοινωνική κινητικότητα και δε θα διατηρούν στεγανά σε µια κοινωνία, 
που θα διασφαλίζουν την ισότητα, την ελευθερία και τη δηµοκρατία. Η υπερτίµηση 
του ρόλου του σχολείου και η αναζήτηση ευθυνών, αποτιµώντας το ρόλο του, για 
τέτοιου είδους ελλείµµατα, αποτελεί υπεκφυγή, δηλώνει άγνοια και σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ανυστερόβουλη. Η εκπαίδευση, έχει πολλά να 
προσφέρει σε µια κοινωνία. Όµως αυτό δεν εξαρτάται µόνο από την ίδια. Οι 
συνθήκες και οι προοπτικές αποτελούν συνολική υποχρέωση της κοινωνίας και η 
πολιτεία καλείται να υπηρετεί αυτό το σκοπό.  

Επειδή ακριβώς στόχος µας είναι να εκτιµήσουµε το πολιτικό σκέλος των 
πολιτικών αξιολόγησης και της στρατηγικής αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου, 
δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε στον  προβληµατισµό που έχει ξεκινήσει από 
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη τουλάχιστον και φτάνει ως τις µέρες µας. Η όλη 
προσέγγιση έχει να κάνει µε το σκεπτικό ότι κάθε µορφής αξιολόγηση συνδέεται 
άµεσα µε την εικόνα που έχουµε σχηµατίσει, τις επιδιώξεις, τις απαιτήσεις και τους 
στόχους που αναθέτουµε σε ένα Εκπαιδευτικό Σύστηµα. 

Από πολλούς θεωρείται αυτονόητο ότι η εκπαίδευση έχει δεδοµένο νόηµα 
και καθορισµένους σκοπούς. Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ισχύει. «Η εκπαίδευση 
είναι µεταβαλλόµενη, αµφιλεγόµενη και συχνά, εξατοµικευµένη, ιστορικά και 
πολιτικά διαµορφωµένη έννοια»108. Εξαιτίας αυτού του προβληµατισµού µελετητές 
όπως ο Peters  και Brown µιλούν όχι για το «σκοπό» αλλά για µια «οικογένεια  
σκοπών». Οι Hirst και Peters συµπέραναν ότι : « διαµορφώνοντας τους σκοπούς της 
εκπαίδευσης επιχειρούµε να καθορίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια ποιες ιδιότητες 
… θεωρούµε πιο επιθυµητό να αναπτύξει»109. Ακριβώς όµως όπως η εκπαίδευση 
είναι µια ιστορικά µεταβαλλόµενη έννοια είναι και «µια ιστορικά και πολιτικά 
διαµορφωµένη, µεταβαλλόµενη κοινωνική πρακτική»110. 

Σε σχέση λοιπόν µε την αξιολόγηση υποστηρίζεται πως καταργεί µια βασική 
αντίληψη που αφορά στην αυτονοµία της εκπαίδευσης. Αυτή αντιστοιχεί στην 
                                                 
108 Ηarris K. ,Σκοποί! Τίνος σκοποί; Από το βιβλίο «Οι σκοποί της εκπαίδευσης» επιµέλεια Roger 
Marples, εκδόσεις Μεταίχµιο, σελ. 1  
109 Hirst, P.H. kai Peters, R.S. 1970. The Logic of Education. London Routledge, p. 16 
110 Ηarris K. ,Σκοποί! Τίνος σκοποί; Από το βιβλίο «Οι σκοποί της εκπαίδευσης» επιµέλεια Roger 
Marples, εκδόσεις Μεταίχµιο, σελ. 4 
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προσπάθεια του σχολείου, µέσα από ένα πλουραλιστικό χαρακτήρα δηµοκρατικής 
εκπαίδευσης, στη διασφάλιση ελεύθερων πολιτών. Μια βασική παράµετρος στον 
προβληµατισµό αυτό είναι και ο δηµόσιος χαρακτήρας του σχολείου αλλά και το 
κατά πόσο είναι σε θέση να ορίσει την αυτονοµία ως σκοπό της εκπαίδευσης. Προς 
την κατεύθυνση λοιπόν της αυτονοµίας του σχολείου ελάχιστα βοήθησε η 
µεταρρύθµιση του Αρσένη. Αντίθετα επικρίθηκε και ο ακαδηµαϊκός της 
χαρακτήρας δεδοµένου ότι οι εξετάσεις (πανελλήνιες στη β` και γ` λυκείου, τα τεστ 
αξιολόγησης, και ο έλεγχος µέσω της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών) και ο 
έλεγχος περιόρισαν την αυτενέργεια και την καινοτοµία.   
 Ως τώρα έχουµε την άποψη, πως ο στόχος των µεταρρυθµίσεων στην 
εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των µοντέλων αξιολόγησης ως µέσων που 
έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την απόδοση του σχολείου, στηρίζονται στις 
ανάγκες της επαγγελµατικής αποκατάστασης, της απόδοσης του εκπαιδευτικού 
συστήµατος µε βάση τα στάνταρς της αγοράς. Εκτιµούµε πως τα κοινωνιολογικά 
δεδοµένα, η αναπαραγωγή των ανισοτήτων, η αναγέννηση της φτώχειας, η αύξηση 
της βίας, οι οικονοµικο-κοινωνικο-πολιτιστικες ανοµοιογένειες που βαίνουν 
αυξανόµενες τις τελευταίες δεκαετίες111,  στηριγµένοι στα φαινόµενα που παίρνουν 
ανησυχητικές διαστάσεις σήµερα στα σχολεία, δεν απασχολούν στο βαθµό που θα 
`πρεπε τις προσεγγίσεις µας και κυρίως δεν εντάσσονται στη λογική της αποτίµησης 
που έχει κυριαρχήσει. ∆εν αποτελούν στόχους των βελτιωτικών παρεµβάσεων που 
δροµολογούνται ή προτείνονται στα Εκπαιδευτικά Συστήµατα της Ευρώπης. 
 Το γεγονός ότι το σχολείο αποτυγχάνει στην κοινωνικοποίηση µιας συνεχώς 
διευρυνόµενης κατηγορίας παιδιών, εµπλεκόµενο στη σύγχρονη παθογένεια του 
κοινωνικού αποκλεισµού, θα `πρεπε να αποτελέσει το βασικό στόχο όποιων 
προτάσεων και το αντικείµενο του κεντρικού µας προβληµατισµού γύρω από το 
περιεχόµενο, την οργάνωση και τη λειτουργία της εκπαίδευσης γενικότερα, αλλά 
και του προσανατολισµού της αξιολόγησης – αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου. 
Στο βαθµό βεβαίως που το Σχολείο έχει τη δυνατότητα να παρεµβαίνει σε τέτοιου 
είδους δεδοµένα, να τα µορφοποιεί και να τα βελτιώνει αν όχι να τα εξαλείφει. Οι 
συντηρητικότερες τάσεις που επικρατούν σε πολιτικο – κοινωνικό επίπεδο 
αναπαράγονται – και εκτιµούµε πως µε τις µεταρρυθµίσεις που προωθούνται – θα 
ενισχύονται περισσότερο από δω και πέρα, γιατί το σχολείο της «αξιολόγησης» και 
της «αποτίµησης ποιότητας», γαλουχεί στον ανταγωνισµό, στην επικράτηση των 
ρατσιστικού περιεχοµένου αντιλήψεων «περί αρίστων». Για να µην υπερτιµούµε 
όµως τις δυνατότητες του σχολείου και σε αυτή την παράµετρο, τη διαµόρφωση 
αντιλήψεων, επιβάλλεται να λάβουµε υπόψη µας τα κοινωνιολογικά ευρήµατα της 
επιστήµης αυτής. 
 Σε αυτή την κατεύθυνση µας οδηγεί, τόσο η υπερτίµηση του ρόλου του 
σχολείου, καθώς  και ένα σύγχρονο, όχι αδικαιολόγητο, φαινόµενο υποτίµησης του. 
Η λογική αυτή στηρίζεται στην αγοραία, αλλά κυρίαρχη αντίληψη που λαµβάνει 
υπόψη της το γεγονός πως όλο και µεγαλύτερος αριθµός πτυχιούχων παραµένει 
εκτός της αγοράς εργασίας ή έχει τη δυνατότητα να κερδίσει κοινωνική καταξίωση 
ή και οικονοµική άνεση. Μέσα σε αυτό το πλέγµα των σύγχρονων αντιφάσεων που 
από τη µια απαιτούν  την απόκτηση πτυχίων, χωρίς όµως να διασφαλίζουν µια θέση 
εργασίας, όλο αυτό συνυφαίνει την επανεµφάνιση τάσεων που θεωρούσαµε 
ξεπερασµένες. Η ενίσχυση για παράδειγµα του κοινωνικο-πολιτικού ρόλου της 
οικογένειας, είναι µια παράµετρος που µπορεί να οδηγήσει την κοινωνία σε 

                                                 
111 EURYDICE, 1996, Η συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ε.Ε. και στις χώρες της ΕΖΕΣ/ 
του ΕΟΧ, Βρυξέλλες, σ. 7 
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µεσαιωνικού τύπου συντεχνιακές οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα περιθωριοποιεί το 
σχολείο και τη σηµασία γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήµατος112. Όλο αυτό το 
πλέγµα αντιφάσεων και αµφισβητήσεων, επαναπροσδιορισµού ρόλων δηµιουργεί 
ένα θυελλώδες τοπίο στην εκπαίδευση. Απέναντι σε αυτό είµαστε υποχρεωµένοι να 
σταθούµε µε καθαρό µάτι και καλούµαστε να αποφασίσουµε ποια πορεία θα 
δροµολογήσουµε για το σχολείο του αύριο που είναι δυστυχώς για µας το σχολείο 
του χθες. 
 Είτε το θέλουµε είτε όχι, επιστρατεύοντας ένα µοντέλο αξιολόγησης, 
καλούµαστε να αποφασίσουµε ποιο ρόλο θα δώσουµε στο σχολείο. Ως τα τώρα οι 
αστικές του καταβολές113 του ανέθεταν τη διαδικασία της υποκειµενοποίησης που 
δηµιουργεί µια «δηµοκρατική ατοµική προσωπικότητα»114.  

Η ανάπτυξη αυτών των πτυχών της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου 
θεωρείται καθοριστική για την Πολιτεία του και τον τρόπο µε τον οποίο θα δοµήσει 
τις αντιλήψεις του, τις επιλογές του. Ταυτόχρονα ο ακαδηµαϊκός χαρακτήρας του 
δηµόσιου σχολείου όπως οργανώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, παρ` όλες τις 
αδυναµίες και τα µειονεκτήµατά του, που οφείλονται άλλοτε στις τεχνικές ελλείψεις 
του και άλλοτε στην οργανωτική του διάσταση, έδωσε τη δυνατότητα της πιο 
ελεύθερης και ανοικτής πρόσληψης πληροφοριών και δεδοµένων, από το σχολείο 
κάθε προηγούµενης περιόδου. Θεωρούµε δηλ. πως το δηµόσιο σχολείο σε 
περιόδους δηµοκρατικές, κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, δίνοντας τα 
µεγαλύτερα περιθώρια ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των µαθητών. 
 Αυτό δε σηµαίνει σε καµία περίπτωση πως ξεπεράστηκαν ζητήµατα 
ανισοτήτων, ίσων ευκαιριών, αποκλεισµών, κ.τ.λ. Μάλιστα έχουµε την άποψη πως 
µέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης που έδωσε η διεύρυνση του υποχρεωτικού 
χρόνου παρακολούθησης του σχολικού προγράµµατος, δόθηκε η δυνατότητα να 
εντοπιστούν όλες οι πτυχές των προβληµάτων αυτών και να αναδειχθούν χωρίς 
παραµορφωτικά κάτοπτρα και πρόχειρες εκτιµήσεις. Βεβαίως και δεν µπόρεσε το 
σχολείο να εξαλείψει τα προβλήµατα αυτά. Εξάλλου οι σύγχρονες κοινωνιολογικές 
έρευνες δείχνουν πως το εκπαιδευτικό σύστηµα, µε αυτή την επίπεδη δοµή και την 
ανελαστικότητα των προγραµµάτων καθώς και το µονοδιάστατο τρόπο οργάνωσης 
της διδασκαλίας, χαρακτηριστικά που επιβάλλει η αξιολόγηση «κλειστού τύπου», 
ελάχιστα µπορεί να παρέµβει στην ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων και των 
διαφορών. Μάλιστα όσο το σχολείο εκδηµοκρατίζεται, εµείς ανακαλύπτουµε ότι 
είναι άνισο. Ο ποσοτικός εκδηµοκρατισµός των τελευταίων δεκαετιών, τουλάχιστον 
στην Ευρώπη, αποτέλεσµα της κεντρικής πολιτικής βούλησης των οικογενειών των 
οποίων οι εκπαιδευτικές προσδοκίες αυξήθηκαν, δεν οδήγησε σε σηµαντική µείωση 
των κοινωνικών ανισοτήτων115. Αυτό γιατί οι δυνάµεις διατήρησης και 
αναπαραγωγής τους είναι ισχυρότερες από τη δύναµη του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι βρισκόµαστε σε µια λογική κάστας που 
απαγορεύει την οποιαδήποτε κοινωνική κινητικότητα. 
  Από την άλλη ο ίδιος ο σχολικός θεσµός αυτό-στρατολογεί και αντιστέκεται 
σε οποιαδήποτε δύναµη αλλαγής καθώς και στις εξωτερικές προσταγές. Αυτό είναι 
επίσης µια δύναµη αντίδρασης απέναντι στην κοινωνιστική λογική της αγοράς. Η 
σχετική πάλι αυτονοµία του σχολείου οδήγησε στην παραγωγή πτυχιούχων που δεν 
αντιστοιχούν στην αγορά εργασίας. Πάνω δε στην αναντιστοιχία αυτή στηρίζεται σε 
                                                 
112 De Guerioz J-M., Το σχολείο και οι Κοινωνιολογίες του, Πρόλογος  Γ. Σταµέλου, εκδ. Gutenberg, 
σελ. 27 
113 Vincent G., L` Education prisonnière de la forme scolaire? , Lyon, PUL, 1993, p.17 
114 De Guerioz J-M., Το σχολείο και οι Κοινωνιολογίες του,  εκδ. Gutenberg, σελ. 33 
115 ό.π. , σελ. 41 
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ένα µεγάλο βαθµό και η απαίτηση για ένα πιο «αποτελεσµατικό σχολείο».Μια 
σειρά µοντέλων αξιολόγησης και οργάνωσης σύγχρονων εκπαιδευτικών 
συστηµάτων στηρίζεται στη λογική αυτή. Η κατεύθυνση επίσης της αποκέντρωσης 
αποτελεί προέκταση της ίδιας  λογικής που επιδιώκει τη δηµιουργία ενός σχολείου 
πιο κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας (από τη σκοπιά των κοινωνικών 
προβληµάτων) και στις δυνατότητες ή τις απαιτήσεις της (αγορά). 

Παρ` όλα αυτά το ευθύγραµµο σχολείο που βρίσκεται πάντα πίσω από τους 
δείκτες και τα στάνταρς της αξιολόγησης και που πιθανότατα στηρίζει σε αυτούς 
την ύπαρξή του είναι αδύνατο, δεν έχει την πολυτέλεια να ασχοληθεί µε την 
αντιµετώπιση κοινωνικών ζητηµάτων, προβληµάτων ανισότητας,κ.τ.λ. Από την 
άλλη αν δεχθούµε τις απόψεις των κοινωνιολόγων για µηδαµινή δυνατότητα 
παρέµβασης του σχολείου στην κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη των µαθητών του, 
τότε ακόµη και οι µεσο-µακροπρόθεσµοι δείκτες που θα παρακολουθούν την πορεία 
των αποφοίτων, την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, την αποκατάστασή τους, 
εφόσον προκαθορίζονται από την κοινωνική υφή και διαστρωµάτωση, θα είναι 
αρνητικοί.  

Αντίθετα ένα ευέλικτο, «ευαίσθητο» σε τέτοιου είδους ζητήµατα, 
δηµοκρατικό σχολείο που θα έχει ως έναν από τους βασικούς στόχους του να 
εντοπίσει τέτοιου είδους αντιλήψεις κα συµπεριφορές, να δώσει τα µέσα και τις 
ευκαιρίες ανάδειξης των δυνατοτήτων των µαθητών θα πρέπει να αποτελεί το στόχο 
µας. Η αναζήτηση των ανισοποιητικών µηχανισµών, η επιστράτευση πολλών και 
ποικίλων µεθόδων διδασκαλίας, µια που καθένας απευθύνεται σε µαθητές µε 
διαφορετικό υπόβαθρο που για να παρακολουθήσει, να συµµετέχει, να µάθει, να 
δηµιουργήσει θα πρέπει να νιώσει σιγουριά, οικειότητα, να πιστέψει στη 
µοναδικότητά του και να εµπιστευτεί τη συλλογικότητα, στις δύσκολες συνθήκες 
και στην έξαρση της µοναχικότητας, έχει κατά κανόνα περιθωριοποιηθεί. 
 Σύµφωνα µε αυτά ακόµη και τα σχολικά προγράµµατα αντανακλούν την 
υπάρχουσα κατάσταση των επιστηµονικών γνώσεων, ορθολογικά οργανωµένη. Η 
οργάνωση του χώρου κα του χρόνου προκύπτει από ένα τύπο πειθαρχικής εξουσίας. 
Η ενοποίηση της σχολικής δοµής έχει συνέπειες στην ετερογένεια του µαθητικού 
πληθυσµού. Όλο αυτό το πλέγµα των αλλαγών αντιπροσωπεύει µια τεράστια 
επαγγελµατική µεταβολή για τους εκπαιδευτικούς. Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις 
(µεταξύ σχολείων), µεταξύ του διαφορετικού πλαισίου (σχολεία σε διάφορες 
περιοχές αγροτικές – αστικές), και η µελέτη του σχολείου ως αυτόνοµου 
πρωταγωνιστή συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα για κάθε πολιτικό σχεδιασµό 
που θέλει να σέβεται τον εαυτό του, που επιδιώκει να είναι αποτελεσµατικό και που 
οι στόχοι του δεν  τρέχουν πίσω από τις επιταγές της αγοράς, αλλά της Πολιτείας.    
 Το άνοιγµα των σχολείων δηµιουργεί το συναίσθηµα της παραβίασης των 
ορίων της επαγγελµατικής ταυτότητας. Ένα δεύτερο πρόβληµα αφορά στον κοινό 
ορισµό των στόχων. 
 ∆υστυχώς ή ευτυχώς το σχολείο καλείται να λειτουργήσει οµοιόµορφα, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες σχολικές ζωές του. Ο εκπαιδευτικός 
καλείται να περάσει από µια προσωπική θεώρηση στη δηµιουργία ενός συλλογικού 
αποτελέσµατος που να έχει τα χαρακτηριστικά που η κοινωνία αναµένει και το 
βαφτίζει «επιτυχία». 
 Είτε το θέλουµε, είτε όχι, το σχολείο ταυτίστηκε µε την ανάγκη να 
υπηρετήσει ένα ιδανικό (ισότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη, δηµοκρατία), ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός πρακτικού µηχανισµού 
εξασφάλισης της αποκατάστασης και της πορείας των µαθητών, της κοινωνίας. Σε 
αυτό τον ενδιάµεσο ρόλο, ρόλο διανοούµενου, ως τον υπηρέτη των δυο αφεντάδων, 
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είναι καταδικασµένο να απελευθερώνει δυνάµεις ανθρωπιάς, µεγαλείου και 
δηµιουργίας. 
 
Το σχολείο που σέβεται τον εαυτό του βρίσκεται σε µόνιµη κρίση. Μόνο που στη 
συγκεκριµένη συγκυρία, γενικής αστάθειας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον 
προσδιορισµό των στόχων του.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   
(όπως αυτό διαµορφώθηκε από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο) 
 
Εκπαιδευτικές Λειτουργίες 

1. ∆ιδασκαλία/Μαθηση που αφορά τις ικανότητες και τη γνώση 
- Σχολικός Σύµβουλος 
- ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης 
- ΥΠΕΠΘ 
- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
- Ειδικό Σώµα Αξιολογητών 
- ∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας 
- Σχολική Επιτροπή για την αξιολόγηση 

 
2.∆ιδασκαλία/µάθηση που αφορά την προετοιµασία για τη ζωή στην 
κοινωνία/τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

- Προσωπικό στα Κέντρα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
- Οµάδες για την επιλογή και επαγγελµατική εξέλιξη του προσωπικού 
- Σχολικός Σύµβουλος 
- ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης 
- Ειδικό Σώµα Αξιολογητών 
- ∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας 
- Σχολική Επιτροπή για την αξιολόγηση 

 
∆ιοικητικές Λειτουργίες 

3. ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Σχολικός Σύµβουλος 
- ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης 
- ΥΠΕΠΘ 

- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
 
4. ∆ιοίκηση Λειτουργικών Πόρων 
- ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης 
- ΥΠΕΠΘ 
- ΟΣΚ 
- ΟΕ∆Β 
- ΠΙ 

 
5.∆ιαχείριση πόρων 
- ∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας 
-  Σχολική Επιτροπή για την αξιολόγηση 
-  Σχολική Επιτροπή 
 
6. ∆ιοίκηση Κεφαλαιουχικών Πόρων 
- ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης 
- ΥΠΕΠΘ 
- ΟΣΚ 
-  ∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας 
-  Σχολική Επιτροπή για την Αξιολόγηση 
-  Σχολική Επιτροπή 
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7. Πληροφόρηση/Πηγές Πληροφοριών/Σχέσεις/Συνεταιρισµοί 
- ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης 
- Σχολικός Σύµβουλος 
- Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
- ∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας 
- Σχολική Επιτροπή για την αξιολόγηση 
- Οµοσπονδία των Εκπαιδευτικών 
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- Έκθεση του ΟΟΣΑ , 1994 
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- Πορίσµατα 9ου συνεδρίου ∆ΟΕ – ΠΟΕ∆, 26-27 Απρίλη 1995, Θέµα «Το ολοήµερο 
Σχολείο» 
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- Αποφάσεις 6ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, Ιούλιος – Αύγουστος 1993 
- Ν.2327, αρθ. 2, εδ. 2 
- Ν. 2525, αρθ.8, εδ.δ, παρ. ι - ιι 
- Πρακτικά της βουλής 2.9.97, συνεδρίαση ΛΑ`, σελ. 942 - 945 
- Πρακτικά της Βουλής, συν. ΛΑ`, 2.9.97, σελ. 950 - 953 
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- Αποφάσεις του 7ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ – 1995 
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- ∆ΟΕ, Γενική Συνέλευση 2002 
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- Ν. 2266/1994, αρθ. 16, εδ.1-4 
- Π.∆. 25/2002 ΦΕΚ 20/τ.Α`/ 7.2.2002 
- ΟΛΜΕ, Θέσεις 6ου Συνεδρίου 
- Ν. 2986/2002/Α-24 
- Ν. 2817/2000, αρθ. 3,παρ.1 και 2 
- Ν.2986/2002, αρθρ. 2, εδ.4 
- Υ.Α. Φ.533.1.  
- Ν. 2986/2002, αρθ. 8 παρ 2, εδάφια α & β 
- Ν. 2986/2002, αρθ. 8 παρ.4 εδάφια α & β 
- ΟΛΜΕ, Θέσεις 6ου Συνεδρίου 
- « Πρόοδος προς τους κοινούς στόχους στην εκπαίδευση και στην έρευνα - ∆είκτες 
και συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων» Έκθεση ΟΟΣΑ 4.12.01, όπου η χώρα µας σε 
σύνολο 31 χωρών κατετάγη στην 25η θέση. 
- EYRIDIKE,  
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- Λευκό Βιβλίο : Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση, ∆ελτίο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
- Πρακτικά της Βουλής Γ. Παπανδρέου, 20/3/1995, σ.4.489 
- ∆ελτίο Τύπου ΥΠΕΣ, 29/2/1995 
- Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
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- ΟΟΣΑ, Επισκόπηση του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ελλάδας – Έκθεση 
Εµπειρογνωµόνων, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1996 
- Θ. Εξαρχάκος, περ. Νέα Παιδεία, τευχ. 83, σελ. 20-24 
- Στατιστικά στοιχεία ΥΠΕΠΘ, Μαθητικός πληθυσµός, Εγγραφές µαθητών, Μεγέθη 
και Ροές  
- Ανακοινώσεις ΟΛΜΕ 
- ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1α, έργο ΣΕΠΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα 
Αξιολόγησης 
- «Αναρχία στα σχολεία», Έκθεση του Ντ.Μπελ, επικεφαλή των σχολικών 
επιθεωρητών στην Αγγλία, - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 12.02.05 
- Αποφάσεις 62ης  Γ.Σ. του κλάδου, Ιιούνιος 1993 
- Πορίσµατα 9ου συνεδρίου ∆ΟΕ – ΠΟΕ∆, 26-27 Απρίλη 1995, Θέµα «Το ολοήµερο 
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βουλής 2.9.97 συνεδρίαση ΛΑ`, ΟΛΜΕ, 19/2/1997 
- 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, 1997 
- Αποφάσεις του 7ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ – 1995 
- Ν. 2986/2002, αρθ. 5, εδ.6α 
- ΥΠΕΠΘ, βασικές Αρχές Κανονισµού Λειτουργίας των Σχολείων, 2002 
- Π.∆. 398/95 ΦΕΚ 223/τ.Α`/ 31.10. 1995 
 - Π.∆. 399/95 ΦΕΚ 223/τ.Α`/ 31.10.1995 
- Ν. 2266/1994, αρθ. 16, εδ.1-4 
- Π.∆. 25/2002 ΦΕΚ 20/τ.Α`/ 7.2.2002 « Πρόοδος προς τους κοινούς στόχους στην 
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