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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2
Θέµα 1ο Υλοποίηση των αποφάσεων για αποτροπή της Α.Ε.Ε. στην πράξη

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση - χειραγώγηση. Συνεχίσουµε και εντείνουµε τον αγώνα,
λέµε ΟΧΙ στον αυταρχισµό της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ

Σε όλη τη διάρκεια της περσινής συνδικαλιστικής χρονιάς το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µε
όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις του κινήθηκε στην κατεύθυνση της
ανάδειξης της αντίθεσης του Κλάδου των εκπαιδευτικών στην επιχειρούµενη
εφαρµογή της αξιολόγησης που χειραγωγεί, κατηγοριοποιεί σχολεία και
εκπαιδευτικούς και οδηγεί στη µισθολογική - βαθµολογική καθήλωση και τις απολύσεις.
Μέσα από µια σειρά κειµένων υπογραφών, απεργιακών κινητοποιήσεων, ενεργειών
άρνησης υλοποίησης των εντολών εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης και της
αξιολόγησης ο Κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
αντιστάθηκε δυναµικά και απάντησε µε τη στάση του στις µεθοδεύσεις του
Υπουργείου Παιδείας.
Η νέα πολιτική ηγεσία, παρά τις προσδοκίες που προσπάθησε να
καλλιεργήσει για την υιοθέτηση πολιτικής διαλόγου και συναίνεσης, πολύ γρήγορα
αποκάλυψε τις προθέσεις της που δεν είναι άλλες από τη συνέχιση της
εφαρµογής της ίδιας αντιπαιδαγωγικής - αντιεπιστηµονικής αξιολόγησης που
υπηρετεί αποκλειστικά τη «λογική» της «αξιολόγησης» ως εργαλείο
µισθολογικής- βαθµολογικής στασιµότητας και απολύσεων.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα το ζήτηµα της αξιολόγησης µε την ίδια
ακριβώς µεθόδευση απασχόλησε τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Οι αποφάσεις του
Γενικού Συµβουλίου της Α∆Ε∆Υ για απεργία - αποχή από όλες τις διαδικασίες
της αξιολόγησης έρχονται να ενισχύσουν σηµαντικά τη στρατηγική της
∆.Ο.Ε. και να θωρακίσουν τους εκπαιδευτικούς που στο ξεκίνηµα της νέας σχολικής
χρονιάς καλούνται να καταθέσουν τους φακέλους τους ώστε να αξιολογηθούν.
Η τελευταία απόφαση (21-8-2014) του Γ.Σ. της Α∆Ε∆Υ σε ότι αφορά την
εκπαίδευση αναφέρει ότι «το Γ.Σ. µε ψήφους 45 Υπέρ και 20 παρόντες αποδέχθηκε
την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.∆.Ε.∆.Υ. και µε απόλυτη πλειοψηφία
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την προκήρυξη Απεργίας - Αποχής από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης
της ατοµικής αξιολόγησης (Π∆ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της
αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νοµοθετικού
πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, Π∆ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10)...η απεργία θα
εκκινήσει την 30η Αυγούστου 2014 έπειτα, δηλαδή, από την πάροδο τεσσάρων
εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως της Α.∆.Ε.∆.Υ. στα
αρµόδια Υπουργεία, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της
οποίας γνωστοποιούνται το περιεχόµενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήµατα της
Α.∆.Ε.∆.Υ., ενώ σε περίπτωση µη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί µέχρι τη λήξη της
διαδικασίας αξιολόγησης...»
Ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να
χαρακτηρίσει τις αποφάσεις της Α∆Ε∆Υ παράνοµες και καταχρηστικές και να
επιτύχει την έκδοση δικαστικής απόφασης που να επιβάλλει την αναστολή εφαρµογής
τους έπεσε στο κενό αποτυγχάνοντας παταγωδώς. Τόσο η 2395/2014 απόφαση
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όσο και η πιο πρόσφατη 4843/2014
απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών δικαίωσαν πανηγυρικά την
Α∆Ε∆Υ.
Η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά θα χαρακτηριστεί από την προσπάθεια της
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να επιβάλλει την αξιολόγηση - χειραγώγηση. Ήδη µέσα
στο καλοκαίρι κλήθηκαν Περιφερειακοί ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και
Σχολικοί Σύµβουλοι να υποβάλουν φάκελο αξιολόγησής τους. Στις επόµενες ηµέρες,
σύµφωνα µε το σχεδιασµό του ΥΠΑΙΘ, το ίδιο θα κληθούν να κάνουν, σε πρώτη φάση,
οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων και στη συνέχεια όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυµούν.
Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. πιστό στη µέχρι τώρα πορεία του και ενισχυµένο από τις
αποφάσεις της Α∆Ε∆Υ καλεί τους συναδέλφους να αρνηθούν να υλοποιήσουν
τους ολέθριους, για τη δηµόσια εκπαίδευση, σχεδιασµούς της πολιτικής ηγεσία
του ΥΠΑΙΘ.Τους καλεί να µείνουν συνεπείς στο δρόµο που όλοι µαζί χαράξαµε
µε την ακύρωση στην πράξη - ευτελισµό της διαδικασίας της Α.Ε.Ε. αλλά και
της δυναµικής στάσης αποχής των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων από τις
επιµορφώσεις για την αξιολόγηση.
Τους καλεί να µην υποβάλουν φακέλους για την αξιολόγησή τους ώστε να
ακυρώσουν τις προσπάθειες του ΥΠΑΙΘ για την επιβολή της αξιολόγησης των
ποσοστώσεων και των απολύσεων. Οι αποφάσεις της ∆.Ο.Ε. και της Α∆Ε∆Υ
παρέχουν πλήρη κάλυψη. ∆εν έχουµε τίποτε να φοβηθούµε. Η απάντηση µας πρέπει
να είναι δυναµική και η άρνηση ηχηρή.

Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µε σειρά
περιφερειακών συσκέψεων που ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεµβρίου αλλά
και µέσα από την πραγµατοποίηση Γενικών Συνελεύσεων και Ολοµέλειας Προέδρων, σε
συντονισµό µε την ΟΛΜΕ, θα συγκεκριµενοποιήσει όλα τα αγωνιστικά βήµατα τόσο για
την ακύρωση της προσπάθειας εφαρµογής της αξιολόγησης όσο και του συνόλου της
πολιτικής που οδηγεί στη διάλυση της δηµόσιας εκπαίδευσης.
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