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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!!!
Φόρμες Αξιολόγησης – Αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων μέχρι 13 Μαρτίου!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε στη μέση της σχολικής χρονιάς, τα σχολεία με άδεια ταμεία υπολειτουργούν και  

τα κενά είναι χιλιάδες. Τα βάρβαρα μέτρα τσακίζουν τη ζωή μας, μετατρέπουν Παιδεία και Υγεία σε 
ακριβό εμπόρευμα.

Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, συνεχίζοντας τη γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση, 
έδωσε  στη  δημοσιότητα  το  Προεδρικό  Διάταγμα  (Π.Δ.)  για  την  «αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

Το Π.Δ. επιβεβαιώνει ότι δε μπορεί να υπάρχει καμία αυταπάτη. Η λεγόμενη αξιολόγηση δε 
στοχεύει  στη  βελτίωση του εκπαιδευτικού και  του  σχολείου.  Δεν  έχει  να κάνει  με  την  ανάγκη ο 
εκπαιδευτικός να γίνει πιο ικανός να μορφώνει τα παιδιά του λαού. Στοχεύει σε ένα σχολείο που θα  
είναι ακριβό για το λαό, φτηνό για το αστικό κράτος, κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται με το πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας που γίνεται με τα κριτήρια της αγοράς .

Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο με εγκύκλιό του ζητά από τα «ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 
να  συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά  φόρμες  Αξιολόγησης  –  Αυτοαξιολόγησης  των 
σχολικών μονάδων μέχρι 13 Μαρτίου . 

Βάζει μάλιστα εκτός από τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς και γονείς  να 
πουν τη γνώμη τους και να κάνουν τις προτάσεις τους !!!

Τα  συμπεράσματα  που  θα  βγάλουν  δεν  πρόκειται  να  κάνουν  καλύτερα  τα  σχολεία  ή  τους 
εκπαιδευτικούς 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί τους συναδέλφους να μη συμπληρώσει κανένας  το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο υλοποιώντας και  την  απόφαση  της Γενικής μας 

Συνέλευσης

Αξιολόγηση σημαίνει δάσκαλος σκυφτός κι αμόρφωτος λαός!

Δεν πάει άλλο! Πρέπει να τους σταματήσουμε τώρα!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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