Δκπαιδεσηική Παρέμβαζη Α΄Αταΐας
ΑΓΩΝΙΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ – ΤΠΔΙΡΩΔΙ – ΚΙΝΗΔΙ ΓΔ
Νέν Λύθεην: Βίαηε επέιαζε ζηα κνξθωηηθά δηθαηώκαηα ηωλ καζεηώλ,
ζην δεκόζην ζρνιείν θαη ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, καζεηέο θαη γνλείο
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο, δίλνπλ ηα ρέξηα κε ηα επηηειεία
ηνπ ΟΟΑ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΒ θαη επειαχλνπλ κε ηνλ πην αληηδξαζηηθφ ηξφπν ζην DNA ηεο
δεκφζηαο εθπαίδεπζεο!
Ζ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο είρε δειψζεη πσο φιεο νη αιιαγέο θαη νη “παξεκβάζεηο”
ζηελ εθπαίδεπζε ζα γίλνπλ “μέζα ζηο πλαίζιο ποσ επιβάλλοσν οι μνημονιακές δεζμεύζεις ηης
κσβέρνηζης απένανηι ζηοσς δανειζηές”. Καη λα πνπ νη εμαγγειίεο ηνπ θ. Γαβξφγινπ ην
επηβεβαηψλνπλ κε ηνλ πην απνθξνπζηηθφ ηξφπν!
Γελ αθήλνπλ ηίπνηα φξζην απφ ην ήδε θαζεκαγκέλν ζψκα ηεο ιπθεηαθήο βαζκίδαο θαη ζηε
ζέζε ηνπ απιψλνπλ ηελ απφιπηε έξεκν: ηφζν γηα ηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ην
κέιινλ ηνπο, φζν θαη γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
πγθεθξηκέλα:
Ζ θπβέξλεζε, ην ππνπξγείν «Παηδείαο», νη επηηειείο ηνπο, ν ΔΒ, ν ΟΟΑ θαη ε
κλεκνληαθή ρνιέξα πνπ έρνπλ απνδερηεί θαη επηβάιεη πάλσ ζηε ρψξα θαη ην ιαφ καο γλσξίδνπλ φηη
ε γλψζε είλαη δχλακε. Καη επηρεηξνχλ λα ηελ εμνζηξαθίζνπλ δηά παληφο απφ ην ειιεληθφ ζρνιεηφ.
Αθξηβψο ηφηε πνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξίλνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζπλζέηνπλ
πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ θφζκν θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ
νπνία δνπλ, αθξηβψο ηφηε – ζηε Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ – ην ππνπξγείν ηνχο ιέεη φηη πξέπεη λα ηα
μεράζνπλ φια. Ζ αμία ηεο γλψζεο, πνπ πάζρηδαλ λα ηνπο «πεξάζνπλ» νη δάζθαινί ηνπο απφ ην
λεπηαγσγείν έσο ηελ Α΄ Λπθείνπ, δελ πθίζηαηαη σο ηέηνηα.
Γηαγξάθνπλ, ινηπφλ, ηα γλωζηηθά αληηθείκελα πνπ – κε άιιν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη
άιια βηβιία (θαη φρη κφλν) – ζα κπνξνχζαλ λα εκθπζήζνπλ ζηνπο καζεηέο ην ελδηαθέξνλ γηα
κάζεζε θαη κεηψλνπλ δξαζηηθά ηα καζήκαηα απφ 18 ζηε Β΄ Λπθείνπ ζε 10 θαη απφ 15 ζηε Γ΄
Λπθείνπ ζε 7(!).
Να ζεκεηψζνπκε φηη ν θιάδνο ησλ θαζεγεηψλ ζην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ζηα Υαληά είρε
δηαθσλήζεη έληνλα κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηα βηβιία πνπ πξνσζνχληαλ θαη ηειηθά
επηβιήζεθαλ ζηα ζρνιεία.
Να ζεκεηψζνπκε, επίζεο, φηη ζηελ Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ νη καζεηέο δηδάζθνληαη 10
καζήκαηα, ελψ ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ δηδάζθνληαη 13. Σν ππνπξγείν ζεσξεί, δειαδή, φηη νη έθεβνη
καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη ιηγφηεξα καζήκαηα απ’ φ,ηη ζην δεκνηηθφ θη φηη απηφ ηάραηεο είλαη
γηα ην θαιφ ηνπο!
Σαπηφρξνλα, κε ηελ επηινγή φισλ ησλ καζεκάησλ εθηφο απφ ηε Νέα Διιεληθή Γιψζζα –
Γξακκαηεία θαη άιισλ ηξηψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε αλαθνηλψζεη (πξνθαλψο γηα λα απνζνβήζνπλ
αληηδξάζεηο), ην εληαίν πξόγξακκα ζπνπδώλ θαηαξγείηαη θαη ηα ζρνιεία νδεγνύληαη ζε αθόκε
πην ηαμηθή θαηεγνξηνπνίεζε.
Όκσο, κ’ έλα ζκπάξν ην ππνπξγείν ρηππά πνιιά ηξπγφληα.
Η κείωζε θαη ε επηινγή ηωλ καζεκάηωλ νδεγεί αλαπόδξαζηα ζε αλαγθαζηηθέο
κεηεγγξαθέο καζεηώλ (ζε πξψηε θάζε), γηαηί είλαη αδχλαηνλ έλα ζρνιείν λα κπνξέζεη λα
δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα κε φιεο ηηο πηζαλέο επηινγέο, θαη (ζε δεχηεξε θάζε) ζα ππνβνεζήζεη ηηο

ζπγρωλεύζεηο θαη θαηαξγήζεηο ιπθείωλ, φπνπ φια ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ θαλνληθφηεηα(!) ηνπ
ΟΟΑ – ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρνιεία κε ιηγφηεξνπο απφ 250 καζεηέο.
Όζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καχξν θίδη πνπ ηνπο έθαγε. Πιενλάζκαηα εθξεθηηθά ζε φιεο
ηηο εηδηθφηεηεο θαη αλαγθαζηηθή θηλεηηθόηεηα. Γηνξηζκνί ηέινο θαη παγίωζε ηεο αδηνξηζηίαο.
Πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ κε ην ζηαγνλφκεηξν.
Σν παδι ζα ζπκπιεξψζεη ε κεζνδεπκέλε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ πνπ εηζάγεηαη
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο Τπνπξγφο Παηδείαο δήισζε πξφζθαηα φηη ζθέθηεηαη λα ζέζεη
βάζεηο εηζαγωγήο γηα θάζε ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Ο εθηάιηεο, φκσο, δελ ηειεηψλεη εδψ.
Πνιχ εχραξηο ν θνο ππνπξγφο εμήγγεηιε ηελ θαηάξγεζε ησλ παλειιαδηθψλ, ηε κεηνλνκαζία
ηνπο ζε «θεληξηθά νξγαλσκέλεο» (έρνπλ θαληαζία νη επηηειείο ηνπ ππνπξγείνπ!) θαη ην δηπιαζηαζκφ
ηνπο. Ζ ζέζπηζε ηωλ εμεηάζεωλ ηνπ Ιαλνπαξίνπ, πνπ είλαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο, είπε
πσο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν «λα απνδξακαηνπνηήζεη ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ, λα κεηψζεη ην
άγρνο πνπ πξνθαιεί ε ηδέα φηη ηα πάληα θξίλνληαη ζε κηα ηξίσξε εμέηαζε».
Παίδεη «ἐλ νὐ παηθηνῖο» ν θχξηνο ππνπξγφο. Οη εμεηάζεηο πάληα πξνθαινχλ άγρνο. Πφζν
κάιινλ φηαλ έρνπλ παλειιαδηθφ ραξαθηήξα.
Καη ζηε ζπλέρεηα ςεχδεηαη φηαλ ιέεη φηη «ε απφδνζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζα είλαη κία εμέηαζε
πνπ ζα ιεηηνπξγεί επλντθά γηα ηνπο καζεηέο» θαζψο «ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ κφλνλ
αλ βειηηψλεη ηνλ βαζκφ ηνπ Ηνπλίνπ». Γηφηη, ζε άιιν ζεκείν ησλ εμαγγειηψλ ηνπ (γηα λα κελ είλαη
εχθνινο ν ζπζρεηηζκφο), ιέεη φηη ν βαζκφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζα ζπλππνινγίδεηαη ζην βαζκφ ηνπ
απνιπηεξίνπ, πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζην βαζκφ πξφζβαζεο ζηα ΑΔΗ ηελ πξψηε ρξνληά θαηά 20% «θαη
ζηαδηαθά ζα απμάλεηαη, θαζψο ζα εκπεδψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε».
Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθπνλήζνπλ εθηελή εξγαζία ζε όια ηα καζήκαηα
κε ηελ θαζνδήγεζε – επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηνπο (δελ καο είπαλ ζε πνην ρξφλν ζα γίλεηαη απηφ). Ζ
εξγαζία ζα θαηαηίζεηαη ζε εηδηθή πιαηθφξκα φπνπ ζα ειέγρεηαη γηα ηελ πεξίπησζε αληηγξαθήο θαη
ζα βαζκνινγείηαη αλώλπκα από αμηνινγεηέο εηδηθνύ κεηξώνπ.
Πψο ελλννχλ, ινηπφλ, ηελ εκπέδωζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηελ ελδνζρνιηθή αμηνιόγεζε,
φηαλ ηα δχν απφ ηα ηξία ζηνηρεία πνπ ζπλππνινγίδνληαη ζην απνιπηήξην (εμεηάζεηο Γελάξε θαη
εξγαζίεο – ην ηξίην είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε) ζα αμηνινγνχληαη απφ απξφζσπνπο κεραληζκνχο
(ειεθηξνληθφ ζχζηεκα) γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ Γελάξε θαη άγλσζηνπο θαζεγεηέο γηα ηηο εξγαζίεο;
Δλλννχλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα εκπεδψζνπλ φηη ε πξνεγνχκελε αμηνιφγεζή ηνπο, κε ηε
ζπκθσλία ηνπο ή θαη ηε δηαθσλία ηνπο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο, κε ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαη
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ, ηειείσζε. Ο βαζκόο ζα είλαη θάηη ζαλ ζέζθαην πνπ δελ κπνξνύλ λα ην
θξίλνπλ, απιά πξέπεη λα ην απνδερζνχλ. Καη πξέπεη, επίζεο, λα εζωηεξηθεύζνπλ ηηο επηηαγέο ΔΔ
θαη ΟΟΑ όηη είλαη ηάραηεο αλαγθαίν λα αμηνινγνύληαη ζπλέρεηα. Καη ζην ζρνιείν θαη φηαλ
βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Κη αλ δελ πάξνπλ θαιφ βαζκφ ή αλ δελ κπνπλ ζην Παλεπηζηήκην, δελ
θηαίεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Κη αλ δελ βξνπλ δνπιεηά δελ θηαίεη ν θαπηηαιηζκφο πνπ έρεη
εμαθνληίζεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζε δπζζεψξεηα χςε. Φηαίλε νη ίδηνη πνπ δελ έρνπλ «αμηνπξεπέο»
portfolio θαη δελ ζηάζεθαλ «επάμηα» απέλαληη ζηνλ άγλσζην αμηνινγεηή ηνπο.
Με ηηο δηπιέο παλειιαδηθέο ή «θεληξηθά νξγαλσκέλεο» εμεηάζεηο θαη ηελ εθπφλεζε ησλ
εξγαζηψλ ην ππνπξγείν βνκβαξδίδεη ην Λχθεην, κεηαηξέπνληαο νπζηαζηηθά ηε Γ΄ Λπθείνπ ζε
εμεηαζηηθή αξέλα θαη επηδξψληαο θαηαιπηηθά, βεβαίσο, θαη ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Πξνζδέλεη ην
Λχθεην κε ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πην αζθπθηηθά απφ πνηέ θαη
εμαθαλίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν. Σζαθίδεη ηε καζεηηθή εθεβεία επηβάιινληαο ηελ απόιπηε
πεηζαξρία πνπ πξνυπνζέηεη ν απίζηεπηνο θφξηνο εξγαζίαο πνπ επσκίδνληαη νη καζεηέο θαη

εμαρλψλεη ηηο φπνηεο αλάζεο έρνπλ απνκείλεη ζην Λχθεην (πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, αθφκε πεξίπαηνη θαη εθδξνκέο).
ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θ. Γαβξφγινπ φηη κε ην λέν ζχζηεκα ζα ρηππήζεη ηελ παξαπαηδεία
αληηηάζζνπκε φηη ην Νέν Λχθεην είλαη πεδίν δόμεο ιακπξό γηα ηα θξνληηζηήξηα. Οη καζεηέο ζα
πξνζθεχγνπλ ζ’ απηά πνιχ λσξίηεξα απ’ φ,ηη κέρξη ηψξα θαη γηα πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά
αληηθείκελα. Πιάη, κάιηζηα, ζηα θξνληηζηήξηα ή θαη κέζα ζ’ απηά ζα αλαπηπρζνχλ γξαθεία
ζπγγξαθήο εξγαζηώλ.
Ο θφξηνο θαη ε πίεζε ησλ ζπλερψλ εμεηάζεσλ εηδηθά ζηε Γ΄ Λπθείνπ θαη ην θφζηνο
πξνεηνηκαζίαο πνπ ζα επηθέξνπλ, ζα είλαη έλαο βαζηθφο απνζαξξπληηθφο παξάγνληαο γηα πνιινχο
καζεηέο λα θνηηήζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην. Δίλαη ε δεύηεξε πξνζπάζεηα, κεηά ηε κεηαξξύζκηζε
Αξζέλε ην 1997, γηα ηελ απόιπηε ζπξξίθλωζε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ πνπ ζα νδεγήζεη
αλαπόθεπθηα ζε ζπγρωλεύζεηο θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθώλ κνλάδωλ.
Σξεηο κέξεο κεηά ηηο πξψηεο εμαγγειίεο, ν Τπνπξγφο Παηδείαο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην Real
Fm, δήισζε φηη «ηο διαγώνιζμα ηοσ Ιανοσαρίοσ θα είναι ένας ηρόπος να δούμε αν οι δάζκαλοι
και οι καθηγηηές είναι αποηελεζμαηικοί. Διόηι κι ασηοί οι άνθρωποι καμιά θορά δεν είναι ηόζο
αποηελεζμαηικοί». Οη πξνζέζεηο ηνπ ππνπξγνχ λα πξνρσξήζεη ζηελ εμωηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη λα ηελ ζπλδέζεη κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη πξνθαλείο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ «εζληθά αληηθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο», ζα
απνηειέζνπλ ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ «αληηθεηκεληθή» αμηνιόγεζε ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ
θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ (θαηά ΟΟΑ). Γειαδή ζα θαηαξγεζνχλ σο δηα καγείαο νη
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηδξνχλ άκεζα ζηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ.
ηα πιαίζηα ηνπ απηφλνκνπ (νηθνλνκηθά θιπ) ζρνιείνπ πνπ απαηηεί ν ΔΒ θαη φιεο νη ελ δπλάκεη
θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο, ε απνδπλάκσζε ησλ Γεκφζησλ ζρνιείσλ θχξηα ζηηο νηθνλνκηθά
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ζα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε.
Ζ αλακελφκελε ζπξξίθλσζε ηνπ Νένπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζα ππέζεηε θαλείο φηη ζα επηθέξεη
ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ). Γηα ην ΔΠΑΛ ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ
έρεη αλνίμεη ηα ραξηηά ηνπ. Οη εμαγγειίεο αλαθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη καζήκαηα ησλ ΔΠΑΛ. Όκσο δελ αλαθέξνπλ αλ νη καζεηέο ησλ
ΔΠΑΛ ζα παίξλνπλ απνιπηήξην ηζφηηκν κε απηφ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Οη ζρεδηαζκνί θαη νη
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο, κε ηελ ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο,
Δξγαζίαο θαη ηνπ ΟΑΔΓ, δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηινγψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή
ζπζηεκάησλ κάζεζεο κε βάζε ηελ εξγαζία (ζπζηήκαηα καζεηείαο) γηα ηνπο καζεηέο πνπ
ηειεηψλνπλ ηελ Α΄ Λπθείνπ. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ επηινγψλ επηηάζζεη ηελ κεηαηόπηζε κεγάινπ
κέξνπο ηωλ καζεηώλ απ’ ηε Λπθεηαθή βαζκίδα ζε ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο κε βάζε ηελ
καζεηεία.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, καζεηέο θαη γνλείο

Οη εμαγγειίεο ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο γηα ην «Νέν Λχθεην» θαη ηελ εηζαγσγή ζηα
Παλεπηζηήκηα δείρλνπλ φηη ε θπβέξλεζε έρεη ζηα ζθαξηά κηα απφ ηηο πην αληηδξαζηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο, έλα έθηξσκα γηα ηε δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
«Καηαζθεπάδνπλ» έλα πην ζθιεξφ ηαμηθφ Λχθεην - θξνληηζηήξην, θζελφ θαη ρσξίο αλάζα
γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηαδηθαζία ηεο πξφζβαζεο ζηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε.

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα είλαη αλειέεηε θαη ζπλερήο. Ζ ηάμε, ην ηκήκα, νη
ζπκκαζεηέο, ν δάζθαινο ηειεηψλνπλ ζην Γπκλάζην. Σν Λύθεην ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ
δηακνξθώλεηαη απιά γηα ιίγνπο θαη εθιεθηνύο, δελ ζα ππάξρεη πηα. Σε ζέζε ηνπ παίξλεη ην
«αέλαν θπλήγη» ηωλ βαζκώλ κέζω αηνκηθώλ δηαδξνκώλ θαη πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ,
δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο, επειημίαο κε πξνθαλή πηα ηα αξλεηηθά κνξθωηηθά θαη θνηλωληθά
απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ΑΔΗ απνκαθξχλεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν γηα ηνπο πνιινχο, ελψ ε καζεηεία θαη ε θζελή θαηάξηηζε είλαη ην «θνζηνχκη» γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο έθεβνπο.
Γηα ηνπο θαζεγεηέο ην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεηαη είλαη ε απνκείωζε ηνπ
παηδαγωγηθνύ ηνπο ξόινπ θαη ε θαηάξγεζε θάζε έλλνηαο εξγαζηαθνύ δηθαηώκαηνο. Πιήξεο
επειημία θαη θηλεηηθόηεηα γηα όινπο. Πξνεμνθινχλ κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, απψιεηα ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη αλάγθε θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο γηα ηε δηδαζθαιία λέσλ
αληηθεηκέλσλ. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζωπηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ είλαη ην επφκελν βήκα θαη ζα
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. Με θπληθό θαη ωκό ηξόπν (από
ην πόξηζκα Ληάθνπ, πνπ αληηγξάθνπλ ζηα βαζηθόηεξα ζεκεία ηνπ) έρνπλ θαηαιήμεη ζην
ζπκπέξαζκα, πωο γηα «όζνπο είηε δελ κπνξνύλ είηε δελ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζην λέν
πιαίζην, ηόηε λα κεηαηαγνύλ ζε άιιεο ππεξεζίεο εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο». Γηα άιιε κηα θνξά
απνδεηθλχεηαη πσο δελ ππάξρεη «θαιή αμηνιφγεζε» ρσξίο ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, καζεηέο θαη γνλείο
Να κελ αλερηνχκε ζηνλ 21ν αηψλα κε ηε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη
ηεο επηζηήκεο, ε παηδεία ησλ παηδηψλ καο λα γπξίζεη ρξφληα πίζσ, ελώ κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ
νιόπιεπξε κόξθωζε, ζύγρξνλν, εληαίν, 12ρξνλν, δεκόζην θαη δωξεάλ ζρνιείν κε όια ηα παηδηά
κέζα ρωξίο απνθιεηζκνύο. Να κελ αλερζνύκε ην κέιινλ ηνπο λα είλαη ε ζύγρξνλε δνπιεία,
ρωξίο δηθαηώκαηα.
Να κελ αλερηνύκε λα ηζαθίδνληαη ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα θαη ε δωή καο. Να κελ
αλερηνχκε ηνλ εκθχιην πνπ πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ κεηαμχ καο, γηαηί ηφηε δε ζα ζσζεί θαλείο.
 Απφ ηψξα πξέπεη λα νξζψζνπκε ηείρνο ζην ζρέδην ηνπο. ΟΗ ΔΛΜΔ, ην θάζε ζρνιείν θαη ν
θάζε ζπλάδειθνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ γνλείο θαη καζεηέο θαη λα νξγαλψζνπκε ηηο
θηλεηνπνηήζεηο αλαηξνπήο απηήο ηεο αληηδξαζηηθήο αληηεθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
 Οη Αγσληζηηθέο Παξεκβάζεηο Γ.Δ. ζα ζπκβάινπκε κε φιεο καο ηηο ζ’ απηή ηε λέα πξφθιεζε.
 Ζ ΟΛΜΔ πξέπεη λα πάξεη άκεζα ζέζε ελάληηα ζηα πξνσζνχκελα κέηξα, λα θαιέζεη Γεληθέο
πλειεχζεηο θαη λα νξγαλψζεη ηελ αληίζηαζε ηνπ θιάδνπ.
 Ο ιφγνο είλαη θαη πάιη ζηνλ θιάδν κε ηηο ζπλειεχζεηο, ηηο ζπγθεληξψζεηο, ηηο
θηλεηνπνηήζεηο.
 Δθπαηδεπηηθνί – καζεηέο – γνλείο ζπγθξνηνύκε εληαίν παλεθπαηδεπηηθό κέηωπν
αληίζηαζεο ελάληηα ζηελ αληηεθπαηδεπηηθή ιαίιαπα ηεο θπβέξλεζεο!
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