
 
 
 
 

 

Νέες «συνταγές» για την αξιολόγηση….. 
 
Η εποχή της «ανάπτυξης»…  Αναπληρωτές παραιτούνται γιατί δε βρίσκουν σπίτι, στο 
σφυρί οι λαϊκές κατοικίες, τα νέα διόδια έτοιμα στην Εγνατία. ΕΕ και ΔΝΤ επιχαίρουν: το 
«πρόγραμμα» πάει καλά και οι εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ απογειώνουν τα κέρδη των βιομηχάνων. 
Τραπεζίτες, νέοι καναλάρχες και αρπακτικά των κατασκευαστικών και των διάφορων funds 
αρπάζουν κοψοχρονιάς το δημόσιο πλούτο. Πώς να μη χαρείς που βγήκε η χώρα πάλι 
στις….αγορές! Παζάρι με τις ζωές μας στα ζύγια των σύγχρονων σαράφηδων.  

Αυτή είναι η «δίκαιη ανάπτυξη» για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.  . 
Από κοντά και ο λοιπόν μνημονιακός εσμός που ψήφισε το 3ο μνημόνιο. Η «αντιπολίτευση» 
υπόσχεται στους τοποτηρητές των Βρυξελλών «ταχύτερες μεταρρυθμίσεις» δηλαδή ένταση της 
επίθεσης σε βάρος της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Πρωταγωνιστής η ΝΔ που τάζει νέες περικοπές 
κοινωνικών δαπανών, αναστολή αυξήσεων (αλήθεια ποιων;;) στους δημοσίους υπαλλήλους, 
εκχώρηση υπηρεσιών του δημοσίου σε ιδιώτες, αξιολόγηση και απολύσεις.  

 
Αξιολόγηση και αντεργατική εκτροπή:  Η πολιτική αυτή έχει ανάγκη την 
πειθάρχηση των δημόσιων λειτουργών, για να ανεχτούν τη χειροτέρευση των όρων εργασίας τους 
και για να συμβάλλουν στην εφαρμογή της. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση από κοινού προσπαθούν 
να επιβάλλουν την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ και χρόνια όμως κάθε 
προσπάθειά τους πέφτει στο κενό με την εφαρμογή του εξαιρετικά πετυχημένου μέσου αγώνα 
της απεργίας – αποχής που από το 2014 έως σήμερα μπλοκάρει την αξιολόγηση σε όλο το 
δημόσιο και την εκπαίδευση. 

Για να ξεπεράσουν το εμπόδιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η αντιπολίτευση της ΝΔ 
μαζί ψήφισαν την πλήρως αντισυνταγματική και αντιαπεργιακή διάταξη Γεροβασίλη σύμφωνα 
με την οποία προϊστάμενοι που απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγησης και δεν προχωρούν σε 
αξιολόγηση των υφισταμένων τους, αποκλείονται από τις επερχόμενες κρίσεις για θέσεις 
προϊσταμένων, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους προϊστάμενους-αξιολογητές να προχωρήσουν στη 
διαδικασία ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των υφισταμένων τους! Σύσσωμο το μνημονιακό στικό 
μπλοκ εκβιάζει τους απεργούς, επιχειρεί να «τιμωρήσει» τους απεργούς. 
 
Ιδού: έρχεται το παλιό ντυμένο σαν νέο!!! Η πρώτη φάση της αξιολόγησης σε 
επίπεδο διοίκησης εκπαίδευσης αφορούσε και εκπαιδευτικούς. Ωστόσο είναι ήδη πλήρως 
απονομιμοποιημένη. Με ποσοστά συμμετοχής στην απεργία αποχή πάνω από 80% σε όλη τη 
χώρα (75% στη Διεύθυνση ΠΕ Ροδόπης) μπήκε ήδη το πρώτο εμπόδιο για τη μεταφορά της και 
μέσα στα σχολεία. Θυμίζουμε πως ο ν.3848 και το ΠΔ 152 δεν έχουν καταργηθεί αλλά το κίνημα 
έχει με τους αγώνες καταστήσει ανενεργές τις διατάξεις τους.  

Επειδή ο κόσμος της εκπαίδευσης δήλωσε μαζικά απεργία-αποχή και η κυβέρνηση βλέπει 
τους δημοσίους υπαλλήλους να κάνουν το ίδιο αποφάσισε να θολώσει τα νερά με «νέες» 
ορολογίες: Το ΥΠΕΘ τη «νέα» πρόταση για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων 
τιτλοφόρησε ως «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου».   

Όποιος γονατισμένος είναι, όρθιος να σηκωθεί! 
Γιατί οι νικημένοι του σήμερα είναι οι νικητές του αύριο 

Και το Ποτέ γίνεται: Σήμερα ακόμα!» 
 

https://aneksartiti.com 
 

https://aneksartiti.com/


Με την πρώτη ματιά γίνεται φανερό ότι δημιουργείται μια νέα περιφερειακή δομή τα 
ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), με στόχο την επιτήρηση των σχολικών 
μονάδων. Για να μην έχουμε καμία αυταπάτη διαβάζουμε: «Οι πιθανοί ενδεικτικοί θεματικοί 
άξονες τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμού το οποίο καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση και 
παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συμπλήρωσης και ενημερωτικές συναντήσεις των 
διευθυντών των σχολείων με τα μέλη του ΠΕΚΕΣ... η έκθεση αποτίμησης αποστέλλεται στο τέλος 
στην ΠΕΚΕΣ». Τα νόστιμα περί τον αποφασιστικού ρόλου της παιδαγωγικής αυτονομίας πάνε 
αμέσως περίπατο! 

Η ουσία είναι η εξής: επανέρχεται η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
(αποτίμηση σήμερα) και θα πραγματοποιηθεί με βάση κεντρικά καθοριζόμενα κριτήρια και στη 
βάση συνεργασίας ΠΕΚΕΣ και σχολικών διευθυντών. Αξιολόγηση επομένως. Η ΠΕΚΕΣ και ο 
οργανωτικός της συντονιστής λογοδοτεί άμεσα στο ΙΕΠ, ενώ στόχος της νέας δομής όπως 
αποκαλυπτικά μας τονίζεται είναι η «η υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής», την οποία όμως 
δεν διαμορφώνουν, όπως γνωρίζουμε, οι σύλλογοι διδασκόντων αλλά το κράτος. Η άμεση 
υπαγωγή των σχολικών μονάδων σε κεντρικές δομές και μάλιστα συγχωνευμένες, δημιουργεί ένα 
συγκεντρωτικό ιεραρχικό μοντέλο που διατηρεί ολόκληρη τη διοικητική ιεραρχία ενώ οι επικλήσεις 
στην παιδαγωγική αυτονομία και την παιδαγωγική ελευθερία ηχούν ως κακόγουστο αστείο στα 
σχολεία που στραγγαλίζονται από τον ασφυκτικό κεντρικό έλεγχο του myschool. Για ποια 
δημοκρατία του Συλλόγου Διδασκόντων μιλά η κυβέρνηση, όταν η ίδια πριν από δύο μήνες, με το 
ΠΔ 79 του αφαίρεσε ακόμα και αυτή την αρμοδιότητα της σύνταξης του εβδομαδιαίου ωρολογίου 
προγράμματος και την ανέθεσε αποκλειστικά στον διευθυντή; 

Η αυτοαξιολόγηση (συγκρότηση των δομών «υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου») 
έρχεται να υπηρετήσει τις εκπαιδευτικές συντηρητικές αναδιαρθρώσεις που εξελίσσονται 
σταδιακά (νέα αναλυτικά προγράμματα, νέα σχολικά βιβλία το 2006, σχολείο ΕΑΕΠ, σχολείο Φίλη-
Διαμαντοπούλου) που διαμορφώνουν το νέο ευέλικτο, φτηνό κι ανταγωνιστικό σχολείο της 
αγοράς, το σχολείο χυλό, όπου όλοι τα κάνουν όλα, με βάση τις επιταγές της εργαλειοθήκης του 
ΟΟΣΑ. Το σχολείο των ταξικών ανισοτήτων και της σχολικής αποτυχίας. 

γινόμαστε ξανά το κίνημα που δε μπορούν να αγνοήσουν: 
Οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί με τη συλλογική και αποφασιστική στάση μας, μπορούμε να 
χαλάσουμε και αυτά τα σχέδια κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Έχουμε σημαδέψει με τους 
αγώνες μας την προστασία των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων:  

Δεν ξεχνάμε τους μεγάλους αγώνες μπλοκαρίσματος της αξιολόγησης το 2014, το ξύπνημα 
τα χαράματα για να κλείσουν όλα τα κέντρα «επιμόρφωσης» των αξιολογητών, τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις για να μη μπει κανένας να αξιολογήσει ή να αξιολογηθεί. 

Δεν ξεχνάμε τους νέους κυβερνητικούς συνδικαλιστές στη ΔΟΕ που τότε ανέβαιναν στα 
κάγκελα και τώρα γεμίζουν τους κυβερνητικούς θώκους και χαϊδεύουν τον ΟΟΣΑ. Δεν ξεχνάμε πως 
σε εκείνο το γύρο μάχης, πριν 3 χρόνια, ήταν τα στελέχη του παλιού κυβερνητικού συνδικαλισμού 
των ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ που υπονόμευαν τον αγώνα, που έτρεξαν να αξιολογηθούν και να 
αξιολογήσουν ενάντια στις αποφάσεις του κλάδου – (ενώ κάποιοι αξιολόγησαν και τώρα κάνοντας 
απεργοσπασία στην απεργία - αποχή!) 

απαντάμε ως κίνημα συλλογικά και αποφασιστικά με τη στάση μας 
Συνεχίζουμε σε κάθε χώρο δουλειάς και κάθε σχολική μονάδα 

Συμμετέχουμε στην απεργία/αποχή  
αρνούμαστε να αξιολογήσουμε – να αξιολογηθούμε!  


