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Κονηπάποςμε ηην  αξιολόγηζη-κούθια γνωμοδόηηζη ηον 

Ιούνη,  πάμε με Ούπιο άνεμο ηον Σεπηέμβπη 

Για ηην μάχη ζηους ζυλλόγους διδαζκόνηων ζύνηομα   

και ηις εκλογές 

Ι) Για ηην απόπειπα ζςνενοσήρ με αξιολόγηζη-γνωμοδόηηζη 

Ο λένο ηξόπνο επηινγήο ησλ δηεπζπληώλ πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ ζπκίδεη ην γλσζηό 

παηδηθό παξακύζη ηεο ηαρηνπνύηαο. Όηαλ ην ζήκαληξν ηνπ ξνινγηνύ ρηύπεζε δώδεθα ε άκαμα 

έγηλε θνινθύζα θαη ηα όλεηξα έιαβαλ ηέινο. Σν ίδην αθξηβώο ηζρύεη θαη γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο. Όηαν ηο μνημονιακό πολόι ζήμανε ηην βίαιη επιβολή 

ηων νέων βάπβαπων μέηπων ηος Μεζοππόθεζμος, πξηλ από ιίγεο εκέξεο, ε θπβέξλεζε 

άθεζε όπσο – όπσο ηηο πξνεγνύκελεο ςεπδεπίγξαθεο θαη δεκαγσγηθέο δηαθεξύμεηο. Η θηινινγία 

γηα ηε δήζελ “δημοκραηία ζηοσς Σσλλόγων Διδαζκόνηων” πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηνπο δηεπζπληέο 

ηνπο κπήθε νξηζηηθά ζην ρξνλνληνύιαπν ηεο ηζηνξίαο...   

- Λε ην λέν λόκν ε θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο, θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ ηηο 

πεξίθεκεο δεζκεύζεηο ηνπο γηα ηελ άκεζε επηβνιή ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ Εθπαίδεπζε, όπσο 

ππαγνξεύνληαη από ηελ ΕΕ θαη ηηο επηηαγέο ηνπ ΟΟΑ θαη όπσο θπζηθά απαηηεί θαη ην ληόπην 

κεγάιν θεθάιαην. Η απόθαζε ηνπ ηΕ δηεπθόιπλε ηελ θπβέξλεζε, μεθηλώληαο κε ηελ επηινγή ησλ 

δηεπζπληώλ, λα εθαξκόζεη όιν ην αληηδξαζηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ είλαη αθόκα ζε ηζρύ, 

Πξόθεηηαη γηα ηελ νιηθή επαλαθνξά ηνπ παιηνύ θαζεζηώηνο  ( Δηακαληνπνύινπ), πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 3εηνύο ζρεδίνπ γηα ηελ εθπ/ζε πνπ αλαθνίλσζε πξόζθαηα ην Τπ. Παηδείαο.   

- Πξώην βήκα ζηελ πνξεία απηή απνηειεί ε νέα ζκληπή αξιολογική κπίζη ηων διεςθςνηών 

ηων ζσολείων, ενώ θα ακολοςθήζοςν ηα ζηελέση ηηρ εκπαίδεςζηρ και θςζικά καηόπιν 

οι ίδιοι οι εκπαιδεςηικοί. Σν ππνπξγείν Παηδείαο ελλνεί ηε δεκνθξαηία ζηνπο ζπιιόγνπο 

δηδαζθόλησλ ηνπνζεηώληαο ηνπο ζε δηαθνζκεηηθό ξόιν, “γνωμοδοηικό” όπσο ηνλ ραξαθηήξηζε, 

απαηηώληαο από απηνύο λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε έλα λαξθνζεηεκέλν ηνπίν θαη ζε 

πξνδηαγεγξακκέλν πιαίζην κε πξνζπκπιεξσκέλεο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο θόξκεο 

αμηνιόγεζεο αλάινγεο πξνο ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξόηππα ηνπ ΟΟΑ.  

Λέζα από ηε δηαδηθαζία απηή, ην ππνπξγείν Παηδείαο επηρεηξεί λα “εμπεδώζει”  ηελ πεξίθεκε 

“θνπιηνύξα” ηεο αμηνιόγεζεο ζηνλ θιάδν, ώζηε ηελ επόκελε εκέξα απηή λα πέζεη ζηηο πιάηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ σο ώξηκν θξνύην θαη νη δπζκελείο ζπλέπεηέο ηεο, γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ηνπ 

θιάδνπ, σο θεξακίδα.  

- Φπζηθά θαη επαναθέπει  ηην πεπιβόηηη   ζςνένηεςξη, ζηνρεύνληαο λα εδξαηώζεη  πιήξσο ην 

δηθό ηεο πειαηεηαθό δηνηθεηηθό κεραληζκό όπσο όιεο νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο. 

- Επιβάλλει ηον ανηαγωνιζμό και ηην πολιηική ηος «διαίπει και βαζίλεςε» ζην ζρνιείν 

δηαιύνληαο θάζε ζρέζε αιιειεγγύεο θαη ζπλαδειθηθόηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα θιεζνύλ λα 

«γλσκνδνηήζνπλ» κε θόξκεο αμηνιόγεζεο ζην πξαθηηθό ηνπ .Δ γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 



πνπ ζα είλαη ππνςήθηνη δηεπζπληέο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ην θιίκα πνπ ζα δηακνξθσζεί ζην 

ζρνιείν. 

ΙΙ) Τπιπλή ππόηαζη ζηο επόμενο ΔΣ ηηρ Α΄ΕΛΜΕ Ασαΐαρ 

α) Μα ζπγθαιεζηεί άκεζα Γελ. πλέιεπζε κε εηζήγεζε ηνπ Δ γηα ζπζπείξσζε ηνπ θιάδνπ 

β) Μα ππάξμεη νινθιεξσκέλν ζρέδην πξαθηηθνύ απνρήο από ηελ αμηνιόγεζε- γλσκνδόηεζε 

(ιεπθά θύιια εξγαζίαο θαη δηθαηνιόγεζε ζην πξαθηηθό). Αποζηέλλοςμε ηο ζσέδιο πνπ ζα 

πξνηείλνπκε ζην επόκελν Δ ηεο Α΄ΕΚΛΕ, ζε μερσξηζηό pdf. 

γ) Μα θαιεζηνύλ νη αηξεηνί ηνπ θιάδνπ λα βάινπλ παύια θαη λα παξακείλνπλ ζην πκβνύιην 

Επηινγήο ειέγρνληαο ηε δηαδηθαζία. 

ΙΙΙ) Εκλογέρ 

Οη εθινγέο αληηπξνζώπσλ ζηελ Α΄ ΕΚΛΕ Αραΐαο αλέδεημαλ έλα αθόκα ζηηγκηόηππν ηεο 

ζπληεξεηηθήο ζηξνθήο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηα ηειεπηαία κλεκνληαθά ρξόληα ηεο 

ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ - ΑΜΕΚ. Η απηαπάηεο ζηα θόκκαηα, ε πεξίνδνο εμεηάζεσλ θαη 

ππνςεθηνηήησλ γηα Δ/ληέο, θαη ε κεγάιε απνρή όζσλ ιεηηνπξγνύλ θηλεκαηηθά θπξηάξρεζαλ. 

Η καηάππεςζη ηων γπαμμών άμςναρ ζηο ζςνδικαλιζηικό κίνημα κε θνξπθαία ηελ 

ζπκκαρία ΤΜΕΙ – ΔΑΙΕ ζε επίπεδν ΟΚΛΕ  θαη ε πξνώζεζε κέζσ απηήο ησλ κλεκνληαθώλ 

αιιαγώλ ζηελ εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη. ηγνληάξνπλ ρακνγειώληαο νη δπλάκεηο ηεο ΠΑΙΕ 

(ΠΕΙ) πνπ ζηελ Αραΐα έρνπλ παξάδνζε ζπλδηνίθεζεο.   

Η όποια απιζηεπά κλείνεηαι ζηο καβούκι ηηρ, ρσξίο λα πξνβάιεη ζρέδην αληεπίζεζεο θαη 

αληίζηαζεο, ρσξίο κάρηκεο ζέζεηο ζαλ ηελ ζηξνπζνθάκειν είηε κε ηελ θπγή ελόο θόζκνπ ζηελ 

απνρή θαη καθξηά από ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο  (θακηά ζπλέιεπζε κε απαξηία ην πξνεγνύκελν 

δηάζηεκα), είηε ηακπνπξώλεηαη πίζσ από γξακκέο θνκκαηηθήο  άκπλαο, ζπκβηβαζκέλεο όκσο ζηα 

πιαίζην ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγηθήο. Έηζη: 

1) Επγαζιακά Εκπαιδεςηικών (Ιαλείο δελ βάδεη αηηήκαηα αληεπίζεζεο θαη ζρέδην αλάθακςεο)    

2) Επγαζιακά μαθηηών κε ζπλνιηθό αληίθηππό ζηελ θνηλσλία. (ΔΑΙΕ – ΤΜΕΙ – ΠΕΙ – 

ΠΑΛΕ –ΛΕΣΩΠΟ ππνηάρζεθαλ ζηελ Λαζεηεία θαη δελ δηεθδίθεζαλ  αμηνπξεπή πξαθηηθή 

εξγαζία ζηελ ινγηθή όηη ζα θεξδίζνπκε ώξεο από ηελ επνπηεία. Θα  ζπλερίζνπλ ρσξίο αληίζηαζε 

λα απνδέρνληαη; Η Παξέκβαζε δελ ζα ππνρσξήζεη εκπξόο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 

3) Αξιολόγηζη. Ληα κάρε πνπ έρεη αξρίζεη θαη πνιινί θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα εμππεξεηώληαο  

ηελ θπβέξλεζε πνπ ρηίδεη λένπο θπβεξλεηηθνύο θνκκαηηθνύο κεραληζκνύο ζην Δεκόζην. 

Η  Εθπ. Παξέκβαζε δελ δίλεη ιόγν νύηε ζε κεραληζκνύο, νύηε ζε θόκκαηα. πλερίδνπκε σο εξαζη-

ηέρλεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ ζηελ εθπαίδεπζε κέζα από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο πξσηίζησο!!! 

πλερίδνπκε καδί ζαο. Δίλνπκε ην ρέξη ζηνλ θόζκν ηεο απνρήο, ζηνλ αγώλα πνπ έξρεηαη θαη 

θαινύκε ηνλ θιάδν λα θάλεη ζηξνθή ζε αγσληζηηθή θαηεύζπλζε κνλαδηθή παξαθαηαζήθε ύπαξμεο 

γηα ην κέιινλ. Σέξκα πηά νη βαξηέο θηινζνθίεο θαη ε νκθαινζθόπεζε, αγώναρ ζηο ζσολείο, 

ζηιρ ζςνελεύζειρ και ζηον δπόμο. Είλαη πάληα ζηελ ηζηνξία ε κόλε δηέμνδνο γηα ηνλ θόζκν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  

Πάηπα, 6 Ιούνη 2017, https://eparemvasiax.wordpress.com/  

https://eparemvasiax.wordpress.com/

