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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο αντιδραστικός θεσμός της αξιολόγησης της σχολικής  μονάδας  και του εκπαιδευτικού 
έργου  που αποτελεί κατεύθυνση της ΕΕ ,του ΟΟΣΑ και των επιχειρηματικών ομίλων, έχει στόχο 
να τσακίσει τα μορφωτικά δικαιώματα του λαού και των παιδιών του, να βαθύνει την ταξική 
διαφοροποίηση στο επίπεδο της σχολικής μονάδας για μαθητές και εκπαιδευτικούς  και να 
ανατρέψει βίαια τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών οδηγώντας τους ακόμα και στην 
απόλυση. 

Αν και τα παραπάνω έχουν αποτυπωθεί σε αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης και το 
σωματείο μας έχει πάρει ξεκάθαρη στάση ενάντια σε κάθε μορφή αξιολόγησης , η στάση των 
παρατάξεων ΔΑΚΕ-ΕΝΩΤ.ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ-ΕΡΑ –ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ είναι αποκαλυπτική του ρόλου 
τους!!! 

Στο έκτακτο Δ.Σ  του συλλόγου στις 16/12 αποδέχθηκαν  και ψήφισαν κείμενο από τη 
ΔΟΕ (πρόταση που κατέθεσαν οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στη ΔΟΕ) για συγκέντρωση υπογραφών ενάντια 
στη «συγκεκριμένη αξιολόγηση», υιοθετώντας  την άποψη ότι υπάρχει τάχα μια άλλη καλή 
αξιολόγηση που δεν θα αποσκοπεί να ελέγξει τους εκπαιδευτικούς (δεν θα είναι «αξιολόγηση-
χειραγώγηση»). Συγκαλύπτουν τη στρατηγικής της ΔΟΕ που όλο το προηγούμενο διάστημα 
κράτησε τον κλάδο απροετοίμαστο με την ηγεσία της να συμμετέχει στα στρογγυλά τραπέζια με 
όλες διαχρονικά τις Κυβερνήσεις, στο πλαίσιο του κοινωνικού εταιρισμού και της ΕΕ. Στο ίδιο 
πνεύμα αποπροσανατολίζουν τους εκπαιδευτικούς καλώντας τους να υπερασπιστούν την  
Παιδαγωγική Ελευθερία αποσιωπώντας τη  ταξική λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου. 

Η μορφωτική και παιδαγωγική ευθύνη του εκπαιδευτικού σήμερα ταυτίζεται με την 
προάσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών του λαού, το μέλλον τους, την 
ορθολογική γνώση που βασίζεται στους νόμους της φύσης και της κοινωνίας, στην ανάδειξη της 
ιστορικής  αλήθειας.  

Το να κρύβεις α) τον κρίσιμο ρόλο που θα παίξουν στην αξιολόγηση τα στελέχη της 
εκπαίδευσης που στηρίζουν για πολλά χρόνια τα ψηφοδέλτια των συγκεκριμένων παρατάξεων  
και β) ότι οι επιχειρήσεις φτιάχνουν το σχολείο που θέλουν για να έχουν φτηνούς 
εργαζόμενους, είναι έγκλημα αφού υπονομεύει και την απαραίτητη δημιουργία συμμαχίας με 
τους γονείς ,τους μαθητές και τους εργαζόμενους συνολικά. 

Το ΠΑΜΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ είναι η μόνη δύναμη που είναι ξεκάθαρα κατά του «νέου σχολείου» 

και της αξιολόγησης. Η εφαρμογή της  στην πράξη μπορεί να μπλοκαριστεί  με όρους μαζικού 

κινήματος και οργανωμένης πάλης. 

 Καλούμε τους συναδέλφους να απορρίψουν τον αντιδραστικό μοχλό της αξιολόγησης 

και να στηρίξουν την πρότασή μας ,σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. 

Σε ένα ταξικό σχολείο , τα κριτήρια αξιολόγησης δεν μπορούν να είναι ποτέ φιλολαϊκά 

ακόμα κι αν είναι ντυμένα με «προοδευτικούς» ή «ακαδημαϊκούς» μανδύες. 
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