
Σχολική σύμβουλος: Δεν συμμετέχω στα σεμινάρια 

αυτοαξιολόγησης 
 

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ! 
 

Οι μεθοδεύσεις για να πραγματοποιηθούν εν κρυπτώ τα σεμινάρια επί του 
έργου της ακριβοπληρωμένης αυτοαξιολόγησης,  είναι όχι μόνο 
προσβλητικά για την ουσία της ίδιας της διαδικασίας και το ρόλο των 
Σχολικών Συμβούλων σε αυτήν, αλλά είναι και εντελώς περιττές! Η 
Αυτοαξιολόγηση επιτελείται ήδη στις σχολικές μονάδες: 
- με τις καταργηθείσες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και την υποχρεωτική 
διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που αφήνουν τους μαθητές/τριες 
ακάλυπτους χωρίς μάθημα και χωρίς τη δυνατότητα απόκτησης τίτλων 
(π.χ. ΕΠΑΛ Σάμου, Τομέας Νοσηλευτικής / Βρεφοκομίας, μαθήματα 
Γενικής Παιδείας μόνο από Δευτέρα έως Τετάρτη). 
- με τα  κενά σε εκπαιδευτικούς που ακυρώνουν την ομαλή φοίτηση των 
μαθητών/τριών και καθιστούν άνιση τη συμμετοχή τους στις  Πανελλαδικές 
Εξετάσεις (π.χ. ΕΠΑΛ Ευδήλου Ικαρίας χωρίς Οικονομολόγο, Μηχανολόγο-
Ηλεκτρολόγο, Γυμν.-ΛΤ τάξεις Φούρνων χωρίς Φιλόλογο-Οικονομολόγο). 
- με την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών σε περιοδεύοντες σχολικούς 
επισκέπτες που διδάσκουν απνευστί τα αντικείμενα Α και Β ανάθεσης 
διανύοντας εξαντλητικές και επικίνδυνες αποστάσεις έως και 50 χλμ ακόμα 
και μέσα στην ίδια διδακτική μέρα (π.χ. Άγιος Κήρυκος-Εύδηλος Ικαρίας). 
- με την αδυναμία των συλλόγων διδασκόντων ακόμα και να παρευρεθούν 
και να συνεδριάσουν σε ολομέλεια των σχολείων τους όπως και να 
εκπληρώσουν τα εξωδιδακτικά τους καθήκοντα και την επικοινωνία τους με 
τους γονείς και κηδεμόνες. 
- με την κατάργηση της Ειδικής Αγωγής και κάθε υποστηρικτικής δομής του 
εκπαιδευτικού έργου των σχολείων (μεμονωμένοι και τυχαίοι διορισμοί 
αναπληρωτών ειδικής αγωγής- κλείσιμο του Ειδικού Σχολείου Σάμου). 
- με την υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων που σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν διαθέτουν ούτε τα απολύτως αναγκαία μέσα για τη 
λειτουργία τους. 
-με την επιχείρηση οι εκπαιδευτικοί, τρομοκρατημένοι από την απειλητική 
για τη θέση τους και την προοπτική τους αξιολόγηση να σπεύδουν να 
επιμορφωθούν όπως-όπως και καταβάλλοντας υψηλότατο χρηματικό 
τίμημα σε αμφίβολης προέλευσης μορφωτικά κέντρα και σεμινάρια μόνο 
και μόνο για να αποκτήσουν βεβαιωτικούς τίτλους. 
- με την εξάντληση των ψυχικών αποθεμάτων των εκπαιδευτικών και των 
Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων που αντί να οργανώνουν 
συλλογικά και να κατευθύνουν το παιδαγωγικό και μορφωτικό έργο του 
σχολείου τους, υποβιβάζονται σε επόπτες-πληροφοριοδότες του 
ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης MySchool που εγκαθιστά το 
Υπουργείο Παιδείας. 
- με την σταδιακή προσπάθεια οι Σχολικοί Σύμβουλοι όχι μόνο να μην 
έχουν λόγο για κανένα από αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά να εκπίπτουν 
από αρωγοί του παιδαγωγικού και επιστημονικού έργου των σχολείων και 



των εκπαιδευτικών σε μεταφορείς-ελεγκτές των κεντρικών αποφάσεων της 
Διοίκησης. 
Επειδή ως φιλόλογος,  Σχολική Σύμβουλος έχω την Παιδαγωγική Ευθύνη 
για τα σχολεία που προανέφερα σαν παραδείγματα, αλλά και τη γενική 
ευθύνη για τους καθηγητές/τριες της ειδικότητάς μου, δηλώνω 
απερίφραστα ότι παρʼόλες αυτές τις δυσμενείς συνθήκες οι εκπαιδευτικοί 
εξακολουθούν να δίνουν την ψυχή τους στο έργο τους και να κρατούν 
ζωντανά και όμορφα τα απομακρυσμένα αυτά ακριτικά σχολεία. 
Προκειμένου το έργο αυτό των εκπαιδευτικών να ολοκληρωθεί και να 
συνεχιστεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, ας μην προκαλέσουμε 
περαιτέρω αναταράξεις στο ήδη κλονισμένο εκπαιδευτικό τοπίο. Για το 
λόγο αυτό  προσωπικά επέλεξα να μη μετέχω στο σεμινάριο ενημέρωσης 
των Σχολικών Συμβούλων του Βορείου Αιγαίου που διεξάγεται στη 
Μυτιλήνη σήμερα Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013  όχι με τις δέουσες 
επιμορφωτικές συνθήκες. 
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