
Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε                   

Α΄Αραΐαο, (Παξεκβάζεηο Δ.Ε.) 

Μα κε κεηαηξέςνπκε ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη ην ζρνιείν ζε ΛΙΟ! 

πλαδέιθηζζεο, -νη:  

To Τπ. Παηδείαο ηεο Θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ πξνεηνηκάδεη δπλακηθά ην έδαθνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ «λένπ ζρνιείνπ» ηεο Γηακαληνπνύινπ θαη ηνπ Αξβαληηόπνπινπ, ζύκθσλα κε ηηο 

αξρέο πνπ επηηάζζεη ν  ΟΟΑ θαη ε ΔΔ. Κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο αλά ζρνιηθή δνκή, πνπ 

πξνσζνύληαη ήδε ζην δεύηεξν θεηηλό ζρνιηθό ηεηξάκελν, πξνζπαζνύλ λα ιεηάλνπλ ην έδαθνο 

ζηελ θαξδηά ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, δειαδή ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ. Ζ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ΔΔ/ΟΟΑ  εληάρζεθε θαη ςεθίζηεθε ζην 3ν κλεκόλην από ΤΡΗΕΑ, ΑΛΔΙ, ΛΓ, ΠΑΟΘ 

θαη ΠΟΣΑΚΗ. Σώξα αληί λα παξνπζηάζνπλ έλα ζπλνιηθό ζρέδην θαη λα αλακεηξεζνύλ κε ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα, παξνπζηάδνπλ απνζπαζκαηηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπο - 

θνκκάηηα ηνπ πάδι. Πξνζπαζνύλ από ηε κία λα «θαινπηάζνπλ» ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

επηθαινύκελνη «κε ηηκσξεηηθέο» ελέξγεηεο θαη από ηελ άιιε δελ θέξλνπλ αθόκα «εληέιιεζζαη» 

αιιά θάλνπλ ιόγν γηα  «ππνρξεσηηθόηεηα». 

Αο δνύκε ζπλνπηηθά πσο νδεγνύλ ζην «λέν ζρνιείν» νη θεηηλέο βηαζηηθέο «πηινηηθέο» ή 

«ππνρξεσηηθέο» απνθάζεηο ηνπο: 

1) Πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζηα Γπκλάζηα (Θ.Ε.Π., πξ. 46/24-11-2016): 

Φέηνο εηζάγεηαη σο πηινηηθή ζε νξηζκέλα ζρνιεία. Οη απινί βαζκνί πξνηείλεηαη λα 

αληηθαηαζηαζνύλ, όρη βεβαίσο από  ειεύζεξεο πεξηγξαθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην θάζε ηκήκα 

θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, αιιά κε έηνηκεο θόξκεο ζπκπιήξσζεο κε «ηηθ». Φόξκεο ζπκβαηέο κε ην 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα πνπ ηώξα είλαη ην My School. Απηέο νη θόξκεο ζα ζπλδένληαη κε ην  

portfolio ησλ καζεηώλ θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνύ. ηελ πεξηνρή καο είρακε απξνζπκία ζπκκέηνρεο από ζρνιεία! 

2) Θεκαηηθή εβδνκάδα ζηα Γπκλάζηα (εγθ. Τπ. Παηδείαο 220482/Δ2/23-12-2016): 

Κεηώλνπλ ηηο ώξεο ζηα καζήκαηα (Φπζηθή Αγσγή, Βηνινγία, Οηθ. Οηθνλνκία, Δξγαζηήξηα, θιπ) 

παξαηείλνπλ ην δηδαθηηθό θαη εξγαζηαθό ρξόλν θαη θαηόπηλ κεηαηξέπνπλ ηελ γλώζε ζε «ραξά ηνπ 

παηδηνύ», ζε γξαθεηνθξαηία, «καζεηηθέο επηδείμεηο», portfolio ησλ καζεηώλ, θαη θόξκεο απηό-

αμηνιόγεζεο ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαη ρσξίο «επηβάξπλζε ηνπ δεκνζίνπ»!!!! 

3) Δεκηνπξγηθέο Εξγαζίεο ζηα ΓΕΚ (εγθ. Τπ. Παηδείαο 220473/Δ2/23-12-2016): Οη 

νδεγίεο ζθνηώλνπλ ηε καζεηηθή δεκηνπξγία θαη ην εξεπλεηηθό πλεύκα. Ζ δπλαηόηεηα επηινγήο 

ηνπ ζέκαηνο εμαξηάηαη από ηνπο θαζεγεηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη θαη ην πξόγξακκα. Δμ αξρήο 

θαζνξίδεηαη ζαθώο όηη αθνξνύλ ζηε βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο γξαπηώο εμεηαδόκελσλ 

καζεκάησλ. Γελ απνηεινύλ δεκηνπξγία, αθνύ δελ απνηεινύλ ηειηθό εξγαιείν ζπιινγηθήο 

εκπέδσζεο ηεο γλώζεο εληόο ησλ καζεκάησλ, αιιά κηα μερσξηζηή δηαδηθαζία θαη κε αόξηζηα 

ζέκαηα επηινγήο, αλεξκάηηζηα θαη ρσξίο ππόβαζξν. Γελ απνηεινύλ εξγαζίεο, αθνύ κπαίλνπλ ζε 

έλα «δηήκεξν δηάιιεηκα» κε αλύπαξθηεο ή παξαηεκέλεο βηβιηνζήθεο, ρσξίο ει. ππνινγηζηέο ζηηο 

αίζνπζεο. Απηό πνπ αλαγθαζηηθά ζα θάλνπλ νη καζεηέο είλαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα θνπηάθηα, ηεο θόξκαο «ρεδίνπ ππνβνιήο ηεο Γ.Δ» 

πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ. Γειαδή πεξηζζόηεξν ζα πεξηγξάςνπλ κηα δηαδηθαζία πνπ δύζθνια 

ζα θάλνπλ ζηελ πξάμε. 



4) Η Σερληθή (Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε) κεηαηξέπεηαη ζε Επαγγεικαηηθή 

Εθπαίδεπζε (λ. 4386/16, ΦΕΙ 83, 11-05-2016): Πξνηείλεηαη ε καζεηεία αληί ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, πξνσζείηαη ε  ςεπηνθαηάξηηζε,  ν ππνθαηώηαηνο κηζζόο θαη ζην ηέινο πκβάζεηο 

Γεκνζίνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα όπσο ζηα ηερληθά έξγα. Γη απηό επηρεηξνύλ λα πάξνπλ θαη ηνλ 2ν 

θαζεγεηή από ηα εξγαζηήξηα γηα ράξε ηεο καζεηείαο-εξγαζίαο... Η εγεζία ηνπ Τπ. Παηδείαο  

θαη ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ γλσξίδεη θαιά ηη ζα ζπκβεί, αλ δελ αληηδξάζνπκε. 

Έρεη όκσο ζπγθεθξηκέλεο επηδηώμεηο ελ όςεη ηνπ «λένπ ιπθείνπ». Λα πξνιεηάλεη ην έδαθνο γηα ηηο 

αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ΔΔ – ΟΟΑ ζην Ιύθεην θαη ζην ζρνιείν γεληθόηεξα. Λα πξνεηνηκάζεη ην 

έδαθνο κέηξεζεο επηδόζεσλ, δεηθηώλ απνηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο – απηναμηνιόγεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαηεγνξηνπνηώληαο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη ζρνιεία. 

Λα απμήζεη ηνλ εξγαζηαθό θόξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ απιήξσηε εξγαζία αιιά θαη ην 

βαζκό αλνρήο ηνπο απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ έξρνληαη. 

Κόλνο ζηόρνο γηα καο απνηειεί ε αληηζηξνθή ηεο πνξείαο. Σν εθπαηδεπηηθό θίλεκα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηώξα ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κπνξεί λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κειώλ ηνπ πξνζσπηθά θαη ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ ζπιινγηθά κε εηδηθέο πξάμεηο 

ζπλδηθαιηζηηθήο απεξγίαο-απνρήο-αλππαθνήο επηδηώθνληαο:  

α) Μα κε κεηαηξαπνύλ νη ζύιινγνη ζηαδηαθά ζε ΚΘΟ,  

β) λα κε δηαζηξέςνπκε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε απιό εθπαηδεπηή θαη επηζηάηε 

(επόπηε) εξγαζίαο ζηα ΔΠΑΙ, θαζεγεηή «παληόο θαηξνύ» ζηα Γπκλάζηα θαη ζθιεξό ηεξνεμεηαζηή 

ζηα ΓΔΙ,  

γ) λα κελ εηνηκάζνπκε ην ειεθηξνληθό portfolio, δειαδή ην ζπλνιηθό αηνκηθό θαθέισκα 

ηνπ θάζε καζεηή πνπ ζα επηδξά θαζνξηζηηθά ζε όιεο ηηο πηπρέο θαη εθ’ όξνπ δσήο θαη  

δ) λα απνθύγνπκε θάζε θαηάηαμε, δειαδή απηναμηνιόγεζε, αμηνιόγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, 

αηνκηθή αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ, παξόηη μεθίλεζε ε νκαδηθή κε ηα θάζεηα πξνζόληα ζην 

κηζζνιόγην (π.ρ. έμη ΚΘ, δει. 12 έηε, αλεβαίλεη ν θάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ ηίηινπ κε όξην ην ΚΘ19). 

πλάδειθνη, -ηζζεο: Δίκαζηε πάιη ππνρξεσκέλνη, σο πξσηνβάζκηα ζσκαηεία (ΔΙΚΔ), λα πάξνπκε 

ηηο απνθάζεηο ζηα ρέξηα καο. Θαη ζ’ απηή ηελ θαηεύζπλζε εξγάδεηαη ε Δθπ. Παξέκβαζε ηνπηθά 

θαη νη Παξεκβάζεηο παλειιαδηθά. Απιώλνπκε ην ρέξη ζε θάζε ζπλάδειθν πνπ ζέιεη λα αληηζηαζεί  

θαη ζε θάζε παξάηαμε πνπ ζέιεη λα βιέπεη κπξνζηά θαη καθξηά. Έρνπκε ηελ εκπεηξία από ηηο 

επνρέο ηνπ 2014, κέζσ ηεο νπνίαο θεξδίζακε κηα ζρεηηθή αλάπαπια ηξηώλ εηώλ όζνλ αθνξά ην 

δήηεκα ηεο απηναμηνιόγεζεο / αμηνιόγεζεο θαη αληίζηνηρσλ παξελεξγεηώλ. 

Λεηά ηα «ήξεις, αφήξεις» ηεο πιεηνςεθίαο ησλ «6» ηνπ Δ ηεο ΟΚΛΕ θαη ηνλ 

απξνθάιππην θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό πνπ μεδίπισζαλ, εηδηθά κεηά ην 3νκλεκόλην, κε 

αθεηεξία ηνλ δήζελ «εζληθό δηάινγν» γηα ηελ παηδεία, ηώξα έρνπκε πάιη κία από ηα ίδηα: 

Κηζόινγα γηα «ζεκαηηθέο εβδνκάδεο» θαη «δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο». ησπή γηα ηελ «πεξηγξαθηθή 

αμηνιόγεζε» ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη κηα ελεξγό θαη πξνθιεηηθή ζηξέβισζε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ θιάδνπ ώζηε λα παιέςνπκε γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο θαηάξηηζεο ζε εθπαίδεπζε, 

ηελ έληαμε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ηππηθή, ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηνο ηέινο ηεο 

εηδίθεπζεο θαη ελάληηα ζηε καζεηεία. Ζ «ΗΔΘνπνίεζε» ην ιηγόηεξν θαη ν εξγνδνηηθόο ξόινο ησλ 

ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ είλαη πξν ησλ ππιώλ. 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα απνηξέςνπκε απηέο ηηο αιιαγέο, ζα πξνηείλνπκε έλα κηθξό ζρέδην 

γηα απόθαζε αληίζηαζεο ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ, όπνηε ζπγθιεζνύλ.   

Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε Α΄Αραΐαο, 23-01-2017 


