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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 105
Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

Αποφάσεις της συνεδρίασης της 6-3-2019
1.

8 Μάρτη-στάση εργασίας –έκδοση ανακοίνωσης:

Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί το προτεινόμενο σχέδιο ανακοίνωσης με τίτλο:
«8 Μάρτη: Αγώνας για την γυναικεία χειραφέτηση-Πανελλαδική Στάση Εργασίας από τις
13:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 13.30 στην πλατεία Κλαυθμώνος»
με κεντρικό θέμα μεταξύ άλλων και τα ίσα δικαιώματα για τις αναπληρώτριες συναδέλφους
και να μοιραστεί στα σχολεία μαζί με την ανακοίνωση και την αφίσα της ΑΔΕΔΥ.

2.

Νέα

κινητοποίηση

για

μαζικούς

διορισμούς-όχι

στην

εφαρμογή

του

προσοντολόγιου στις 14 Μάρτη
Αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή στη συγκέντρωση που καλείται από Συλλόγους ΠΕ,
ΕΛΜΕ και τις συλλογικότητες των αναπληρωτών, την Πέμπτη 14 Μάρτη και ώρα 1.00 το
μεσημέρι στα Προπύλαια. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση και θα προωθηθεί η ενημέρωση
για την παράσταση διαμαρτυρίας στο ΑΣΕΠ στις 4/3.

3.

Εφαρμογή

της

δίχρονης

υποχρεωτικής

προσχολικής

αγωγής

και

εκπαίδευσης-γράμμα προς τους γονείς
Εκδόθηκε στις 26/2 το ΦΕΚ για τους νέους Δήμους που θα υλοποιήσουν τη σχολική χρονιά
2019-20 την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και μέσα σε αυτούς
είναι οι Δήμοι Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Μοσχάτου αλλά και ο
Δήμος Δάφνης-Υμηττού. Εκτιμάται ότι την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρξει πίεση στα
νηπιαγωγεία μας αφού δύο βασικοί μας όμοροι Δήμοι δεν θα απορροφούν τα πλεονάζοντα
νήπια της Νέας Σμύρνης. Εκφράστηκε αγανάκτηση από την απόλυτη άρνηση και αδιαφορία
του Δήμου Νέας Σμύρνης να ασχοληθεί με την προετοιμασία των υποδομών για την
εφαρμογή του νόμου. Αποφασίστηκε ομόφωνα να φτιαχτεί γράμμα προς τους γονείς που θα

αποκαλύπτει την κατάσταση και τις ευθύνες του Δήμου το οποίο θα δημοσιοποιηθεί.
Επίσης αποφασίστηκε να φτιαχτεί φάκελος που θα δοθεί προς όλες τις δημοτικές
παρατάξεις ζητώντας τους να πάρουν θέση για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
αγωγής και εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη αλλά και για το κτιριακό πρόβλημα συνολικά.

4.

Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών

μονάδων.
Μετά από αναλυτική συζήτηση, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να εκδοθεί η παρακάτω
ανακοίνωση:

Να καταργηθεί η Υπουργική Απόφαση
Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Μονάδων»
Που εισάγει την αξιολόγηση σχολείων κι εκπαιδευτικών!
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εν μέσω των απεργιακών κινητοποιήσεων του Γενάρη, ενάντια στο προσοντολόγιο, την ημέρα κατά την
οποία πραγματοποιήθηκαν μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα,
ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση 1816/ΓΔ4 για την αξιολόγηση των σχολείων,
που δημοσιοποιήθηκε στις 11 Γενάρη.
Η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που είναι εφαρμογή και εξειδίκευση του ν. 4547/2018, για τις νέες δομές
στην εκπαίδευση, που προβλέπει μεταξύ άλλων την εξοντωτική αξιολόγηση όσων είναι ή θέλουν να
γίνουν στελέχη εκπαίδευσης (διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι/ες κλπ), και βάζει τις βάσεις για την
αξιολόγηση των σχολείων.
Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος, δεκαετίες τώρα, έχει ακυρωθεί και «παγώσει» στην
πράξη, κάθε προσπάθεια αξιολόγησης είτε του εκπαιδευτικού είτε της σχολικής μονάδας. Γι αυτό,
σήμερα, η κυβέρνηση προχωρά με την περίφημη τακτική της διαμόρφωσης «κουλτούρας αξιολόγησης»
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ.
Η λεγόμενη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της ΥΑ 1861/ΓΔ4, είναι στην ουσία μια εξονυχιστική και
εξοντωτική αξιολόγηση των Συλλόγων Διδασκόντων και των μελών τους, δηλαδή των εκπαιδευτικών
του σχολείου, που καμία σχέση δεν έχει με την ανάγκη να γίνει το σχολείο καλύτερο, ώστε να καλύψει
τις σύγχρονες λαϊκές μορφωτικές ανάγκες, καμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφοδοτικές
συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες.
Συγκεκριμένα:
 Επιχειρεί να διαμορφώσει κωδικοποίηση, συγκρισιμότητα, διαφοροποίηση, κατάταξη και επομένως
ανταγωνισμό των σχολικών μονάδων, μέσα από μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης που καθορίζεται και
παίρνει σαφέστατα χαρακτηριστικά με τις φόρμες των σχετικών εκθέσεων οι οποίες περιγράφονται
στην υπουργική απόφαση.
 Οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε ένα κυκεώνα συνεδριάσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών

 Καταρρίπτεται κάθε ψευδαίσθηση ότι ο προγραμματισμός κάθε σχολικής μονάδας και η τελική έκθεση
ανατροφοδοτικής αποτίμησης είναι υπόθεση του συλλόγου διδασκόντων παρά τις όσες διακηρύξεις για
«παιδαγωγική αυτονομία», αφού θα καθορίζονται κεντρικά.
 Στην κατάρτιση του προγραμματισμού και της αποτίμησης εμπλέκεται και το Σχολικό Συμβούλιο.
 Κάθε Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) θα είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη
συνολικής έκθεσης της περιφέρειας ευθύνης. Οι νέοι επιθεωρητές -Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,
ν. 4547/18, άρθρο 5, παράγραφος 6 έχουν αρμοδιότητα για: «την παρακολούθηση της υλοποίησης του
προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση
του προγραμματισμού… την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού, κατά τη λήξη του σχολικού
έτους»
 Με βάση την ΥΑ, ούτε λίγο ούτε πολύ θα αξιολογούνται οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί τους
ακόμα και για «την ατομική και κοινωνική πρόοδο των μαθητών» αλλά και για τη σχολική «διαρροή» (!),
λες και το σχολείο είναι σε γυάλα και δεν καθρεπτίζονται στα πρόσωπα των μαθητών οι άνισες
αφετηρίες τους και οι συνεχείς ανισότητες που βιώνουν στην ταξική κοινωνία μας! Είναι φανερή η
πρόθεση να ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία για ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΑΡΑ:
 Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, «η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού καθώς και τα
τυποποιημένα τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν μαζί, έτσι
ώστε όχι μόνο να είναι αποτελεσματικές οι νέες πολιτικές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του
πλαισίου

αξιολόγησης,

αλλά

και

να

δημιουργούν

συμπληρωματικότητες,

να

αποφεύγεται

η

αλληλοεπικάλυψη και να προλαμβάνεται η ασυνέπεια μεταξύ των στόχων».
 Η λεγόμενη αποτίμηση -αυτοαξιολόγηση θα αρχίσει με απογείωση του γραφειοκρατικής δουλειάς του
εκπαιδευτικού (συμπλήρωση εντύπων, φορμών, τυποποιημένες πολλαπλές συνεδριάσεις συλλόγων, κλπ)
και θα καταλήξει στη χειραγώγηση, τον επιθεωρητισμό και την απόλυση. Και αυτά αποτελούν
διαπιστώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλες τις χώρες που υπάρχει η αυτοαξιολόγηση.
 Η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων μετονομάζεται σε αποτίμηση και ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων. Μια επιλογή που καταδεικνύει
ξεκάθαρα την προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει το εκπαιδευτικό έργο και τους εκπαιδευτικούς
μέσα από την πολυδιαφημιζόμενη "αυτονομία" της σχολικής μονάδας."
Καμία βελτίωση δεν επιδέχεται το νέο αντιδραστικό νομοθέτημα.
Να καταργηθεί η ΥΑ και όλο το υπάρχον αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση!
Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο.
Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει τώρα απόφαση για ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία
αξιολόγησης!

5.

Προγραμματισμός

ενημερωτικής

συγκέντρωσης

για

το

ασφαλιστικό-

συνταξιοδοτικό
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει ενημερωτική συγκέντρωση τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου
και να κληθεί να μας ενημερώσει η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ.
6. Απολογισμός χορού: Συμμετείχαν 97 άτομα, εκ των οποίων 70 συνάδελφοι/σσες και
27 συνοδοί.

7.

Ενημερώσεις:

Το Σάββατο 16 Μάρτη, παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, γίνεται
συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Θα εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση-κάλεσμα του
Συντονισμού

για

το

Προσφυγικό-Μεταναστευτικό

–σωματείων-συλλογικοτήτων

και

φοιτητικών συλλόγων τον οποίο στηρίζουμε.

8.

Ψήφισμα συμπαράστασης:

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην Πρόεδρο της
ΕΛΜΕ Εύβοιας Χαρά Νίκα η οποία έχει κληθεί σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση μετά από
αναφορά-καταγγελία

του

Διευθυντή

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Ευβοίας,

«για

κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής» !!!

Παρόντες/παρούσες:

Μελαμπιανάκη

Ζέττα,

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα, Μπογιατζής Φίλιππος

Καραμπά

Σοφία,

Μαντζαβράκου

Ανθή,

