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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Για την ΠΡΟΚΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ Σων Τπουργϊν Παιδείασ ςε ςχολεία τησ Πάτρασ  

το πλαίςιο τθσ αναπτυξιακισ φιζςτασ που οργάνωςε θ κυβζρνθςθ τθν προθγοφμενθ 

εβδομάδα ςτθν πόλθ μασ, ο υπουργόσ και ο υφυπουργόσ παιδείασ προκλθτικά 

επιςκζφτθκαν ςχολεία τθσ πόλθσ μασ, αφοφ προςπάκθςαν για μια ακόμθ φορά να μασ 

πείςουν για τθν κανονικότθτα τθσ κατάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, να καλλιεργιςουν τον 

εφθςυχαςμό ςτουσ ςυναδζλφουσ για μια ςειρά μζτρων που οι ίδιοι ψιφιςαν. 

Για το 30ωρο απολογοφνταν ότι «το ψήφιςαν επειδή τουσ υποχρζωςαν οι θεςμοί», και 

ότι δε θα το εφαρμόςουν, ενϊ τθν ίδια ϊρα ιδθ μια ςειρά νζα κακικοντα προβλζπονται 

για τουσ ςυναδζλφουσ  και από τον ίδιο το νόμο. Από τθ μία προςτίκενται νζα 

εξωδιδακτικά κακικοντα (π.χ. άμεςθ ενθμζρωςθ γονζων για απουςίεσ ενϊ Γραμματείσ 

ζχουν ελάχιςτα ςχολεία, νεά παιδαγωγικι χωρίσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ 

αλλά με ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ τμθμάτων, πολλαπλι εςωτερικι αλλθλοεπιμόρφωςθ λόγω 

τθσ διαχρονικισ ζλλειψθσ επιμόρφωςθσ με απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα, κλπ). 

Από τθν άλλθ κζλουν να φορτϊνουν τα ςχολεία με πολλαπλοφσ ςυντονιςμοφσ (Θεματικισ 

εβδομάδασ, δθμιουργικϊν εργαςιϊν και άλλουσ που ζρχονται) χωρίσ να μπάινει καμμία 

δαπάνθ γι αυτά από το δθμόςιο. Και όλα αυτά όταν ιδθ το 1/3 εργάηεται ςε 2-5 ςχολεία! 

Παράλλθλα, ςτθ λογικι τθσ «αυτονομίασ», ετοιμάηουν μορφζσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ και επιτροπζσ για χορθγοφσ, ενϊ οι πολιτικζσ τουσ μειϊνουν τα 

λειτουργικά ζξοδα των ςχολείων ςτο απροχϊρθτο. 

Για τισ ςυγχωνεφςεισ και το κλείςιμο ςχολείων και ολιγομελϊν καμιά κουβζντα από τον 

υπουργό. Μόλισ πριν λίγεσ μζρεσ όριςαν με νόμο τα κριτιρια ςυγχωνεφςεων ςχολείων και 

κα αξιοποιιςουν όλο το οπλοςτάςιο που δθμιοφργθςαν. υςτεγαηόμενα, 27αρια τμιματα, 

θλεκτρονικζσ εγγραφζσ με τρεισ επιλογζσ ςχολείων, δυςκολίεσ ζγκριςθσ ολιγομελϊν 

τμθμάτων ςε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τθν ϊρα που ανεβάηουν τα ελάχιςτα όρια ζγκριςθσ ανά 

κατεφκυνςθ και μάκθμα επιλογισ,  αναμοριοδότθςθ ςχολείων εισ βάροσ των τμθμάτων, 

ειςαγωγι ςτα ΕΠΑΛ των μθ παρακολουκοφντων μακθτϊν για να αλλάηουν μαηικά οι 

μακθτζσ ςτθ μζςθ τθσ χρονιάσ κακθγθτζσ, κ.α.. 

Προκλητικά επζμειναν ότι δεν θα γίνει ατομική αξιολόγηςη των εκπαιδευτικϊν. 

Θυμίηουμε ότι ψιφιςαν το νόμο Βερναρδάκθ για τθν αξιολόγθςθ των δθμοςίων υπαλλιλων 

με βάςθ τον οποίο μπικαν τα κριτιρια και θ ςτοχοκεςία που κα αποτελζςει και τθν βάςθ 

και για τουσ εκαπιδευτικοφσ. Υπενκυμίηεται ότι προβλζπεται θ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ με 

το μιςκολόγιο από το 2018, ζχουν προςμετριςει τα κάκετα επί πλζον προςόντα χαρίηοντασ 
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ζωσ 12 πλαςματικά εκπαιδευτικά ζτθ εργαςίασ.  Εφαρμόηουν ιδθ τθν κινθτικότθτα ζξω από 

τθν τυπικι εκπαίδευςθ (υποχρεωτικά ςε ΔΙΕΚ και «μακθτεία»), ενϊ τθν ετοιμάηουν και ςτο 

υπόλοιπο δθμόςιο. 

Προςπάθηςαν να πείςουν για την αναγκαιότητα τησ αυτοαξιολόγηςησ των ςχολικϊν 

μονάδων και του εκπαιδευτικοφ ζργου την οποία βάφτιςαν αποτίμηςη. Ήδθ ετοιμάηουν 

το νομοςχζδιο των νζων δομϊν ςτθν εκπαίδευςθ, μζςω των οποίων κα οργανϊςουν και 

τθν αυτοαξιολόγθςθ των ςχολείων. Θυμίηουμε δεν ζχουν ςτόχο να κάνουν το ςχολείο 

καλφτερο, ςτόχοσ τουσ με τθν αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι να ςυνδεκεί θ 

εκπαίδευςθ τα επόμενα χρόνια με τισ επιδιϊξεισ του κεφαλαίου, να ψάχνουμε δθλαδι για 

πόρουσ και χορθγοφσ, να μασ κατατάςςουν ςε καλά και κακά ςχολεία... 

ΚΑΝΕΝΑ ΕΦΤΗΧΑΜΟ, ΟΛΟΙ Ε ΘΕΗ ΜΑΧΗ! 

Ο κλάδοσ μασ ςυμμετείχε ςτθν κινθτοποίθςθ μαηί με άλλα ςωματεία απζναντι ςτθν 

κυβερνθτικι φιζςτα και ςτο παραμφκι τθσ δίκαιθσ ανάπτυξθσ. ΚΥΒΕΡΝΗΗ, ΕΕ και ΟΟΑ, 

ετοιμάηουν ιδθ νζα μζτρα. Θα μασ βρουν απζναντι τουσ. 

Γιατί: ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ε ΕΝΑ ΑΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ! 

Για το Δ 
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