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Θέμα : Άλλο ένα ερωτηματολόγιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
 
Ένα νέο ερωτηματολόγιο, μετά τη συντριβή της απόπειρας του ερωτηματολογίου για την 
αξιολόγηση πριν από λίγο καιρό (κλειδάριθμοι κλπ), επαναφέρει η κυβέρνηση και μάλιστα με τόσο 
σύντομη διαδικασία (μόλις δύο ημερών!!! Μέχρι τις 13/3), που κυριολεκτικά βγάζει μάτι για τις 
κάθε άλλο παρά αγαθές προθέσεις…. στη «μελέτη και αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας των 
πράξεων για το «Νέο Σχολείο» και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την πορεία 
αύξησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της 
σχολικής διαρροής».   
Το  ερωτηματολόγιο «έχει ανατεθεί» στην (ιδιωτική) εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Απαιτείται η 
συμπλήρωσή του από το Διευθυντή του σχολείου, καθώς και η ενημέρωση και η συμπλήρωσή του 
από  εκπαιδευτικούς και τον Σύλλογο  Γονέων με τη γνωστή πια μορφή της χρήσης κλειδαρίθμου. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο σημαίνει αποδοχή των λεγόμενων «δράσεων» του «Νέου 
Σχολείου», δια μέσω των οποίων  σμπαραλιάστηκαν οι εργασιακές μας σχέσεις (εκπαιδευτικοί 
τεσσάρων κατηγοριών), διαφοροποιήθηκαν και θα διαφοροποιηθούν ακόμη περισσότερο τα 
σχολεία με την είσοδο διαφόρων αμφιλεγόμενων «καινοτόμων» προγραμμάτων, δια μέσω των 
οποίων ολόκληρη η σχολική κοινότητα (εδώ χωράει και η γνώμη-τσέπη του γονιού) καλείται  να 
εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της και η οποία θα «αυτοαξιολογείται» στη συνέχεια κατά πόσο 
κατάφερε να βρει τους απαραίτητους για τη λειτουργία της πόρους. 
Η θέση του Συλλόγου μας κατά της κάθε μορφής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, της 
αγοράς και της αμάθειας, είναι ξεκάθαρη. Έχει επικυρωθεί από πολλές Γενικές Συνελεύσεις και 
επικαιροποιηθεί στις τελευταίες δύο. Θέση για τα ερωτηματολόγια έχει πάρει πρόσφατα και η ΔΟΕ. 
 
Με βάση αυτές τις αποφάσεις: 
 Καλούμε τους διευθυντές των σχολείων να μη συμπληρώσουν και να μη μοιράσουν κανένα 

ερωτηματολόγιο.  
 Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μείνουν απαθείς κι ακλόνητοι απέναντι στις όποιες πιέσεις. Οι 

πιέσεις αυτές θα πέσουν στο βρόντο όπως έπεσαν όλες οι μέχρι τώρα πιέσεις για 
αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων κτλ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν 
προκύπτει από πουθενά ότι είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου 

 
Σας καλούμε στην εκδήλωση-συζήτηση του Συλλόγου μας για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, στα 
τέλη του Μάρτη ή την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη. Οι ομιλητές και το πρόγραμμα θα 
σας ανακοινωθούν εγκαίρως. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. 
ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

ΚΙ ΟΧΙ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΙ. 
  
Για το Δ.Σ. 

 

 
Η Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας 

Κυριακή Καμαρινού                       Χριστίνα Αγγελονίδη 


