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Η αντιεκπαιδευτική πολιτική δεν κάνει διακοπές… 

Οι υπουργοί αλλάζουνε μα η αξιολόγηση μένει!  

Κι αυτοί οι λίγοι που έτρεφαν (ή καλλιεργούσαν) αυταπάτες ότι η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας 

στο Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορεί να σημάνει και αλλαγές (ή έστω “βελτιώσεις”) στην εκπαιδευτική πολιτική, 

γρήγορα διαψεύστηκαν. Στο βασικό επίδικο των τελευταίων μηνών στην εκπαίδευση, το ζήτημα 

της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης φαίνεται ότι για το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. 

Ούτε η εναντίωση με κάθε τρόπο του συνόλου σχεδόν των εκπαιδευτικών ούτε η ακύρωση 

των “επιμορφωτικών” σεμιναρίων που με κάθε μέσο προσπάθησαν να κάνουν, δεν τους πτοεί. 

Για την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην και νυν) ένα μόνο υπάρχει: οι επιταγές Ε.Ε. και 

κεφαλαίου να περάσει η αξιολόγηση στην εκπαίδευση (και όλο το Δημόσιο) και να εφαρμοστεί η 

πολιτική της περικοπής των κοινωνικών και περιστολής  των εργασιακών δικαιωμάτων.  

Μες στο κατακαλόκαιρο και μ’ ένα έγγραφο που ξεκινά με την παραδοχή ότι οι 

επιμορφωτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν (με μεγάλη “επιτυχία”, ως γνωστόν…), το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης 

(Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης, Δ/ντές Π.Ε. και Δ.Ε., Σχολικοί Σύμβουλοι κ.ά.) που θα 

ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/8/2014 για να ακολουθήσει «από το Σεπτέμβριο η αξιολόγηση των 

Διευθυντών των σχολείων αρχικά και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, κατά προτεραιότητα όσων 

καταθέσουν σχετικό αίτημα». 

Κι αν το Υ.ΠΑΙ.Θ. αδιαφορεί για τα χιλιάδες οργανικά και δεκάδες χιλιάδες λειτουργικά κενά 

εκπαιδευτικών (και ανακοινώνει για άλλη μια χρονιά μηδενικούς διορισμούς μονίμων 

εκπαιδευτικών) που μαζί με τις συγχωνεύσεις-υποβαθμίσεις σχολείων και τη χρόνια 

υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των σχολείων το 

Σεπτέμβρη, εμείς απαντάμε ότι την αξιολόγηση που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν θα την 

καταργήσουμε με τους αγώνες μας, ακόμα κι αν τρέξουν να “αξιολογηθούν”  τα όποια 

υποταγμένα στελέχη του ΥΠΑΙΘ  (…γιατί υπάρχει κι ο δρόμος της παραίτησης). Να ‘ναι όμως 

σίγουροι ότι δεν θα βρουν εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης “πρόθυμους” να συνυπογράψουν 

τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, την κατάργηση του δωρεάν χαρακτήρα της και την 

αξιολόγηση-διαθεσιμότητα-απόλυση των εκπαιδευτικών της. 

Οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. μέσα από τις Γεν. Συνελεύσεις των τοπικών Συλλόγων το 

Σεπτέμβρη και μαζί  με όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που δίνουν αυτή την εποχή την 

ίδια μάχη (με αποτέλεσμα σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια 

κ.ά. να μην προχωρά καθόλου η αξιολόγηση παρά τις κυβερνητικές απειλές για πειθαρχικές 

κυρώσεις), αλλά και τους γονείς και όλη την κοινωνία που βλέπει να καταργείται κάθε κοινωνικό 

δικαίωμα, θα σχεδιάσουμε την με κάθε τρόπο αντίσταση και ανατροπή αυτής της πολιτικής. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΠΟΛΥΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ! 
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