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Κόρυξη απεργύασ – αποχόσ
Όχι ςτην εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ μϋςα από δόθεν ςυλλογικϋσ διαδικαςύεσ.
Δεν μετατρϋπουμε τον ςύλλογο διδαςκόντων ςε όργανο
αξιολόγηςησ - χειραγώγηςησ
Με νωπϋσ τισ διατϊξεισ του 4ου μνημονύου που επιβϊλλουν ςκληρϊ μϋτρα ύψουσ, ςχεδόν, 5
δισ ευρώ η κυβϋρνηςη κατϋθεςε και ψόφιςε ςτη Βουλό, με τη μορφό του επεύγοντοσ, το ςχϋδιο
νόμου «Μϋτρα για την επιτϊχυνςη του κυβερνητικού ϋργου ςε θϋματα εκπαύδευςησ» το οπούο επύ
τησ ουςύασ αποτελεύ νϋο νόμο για την επιλογό διευθυντών ςχολικών μονϊδων.
Βαςικόσ κορμόσ του «νϋου» νόμου (του οπούου αναμϋνεται η δημοςύευςη ςτο Φ.Ε.Κ.) εύναι
ο Νόμοσ 3848/2010 του οπούου το ςυνδικαλιςτικό κύνημα εύχε απαιτόςει την κατϊργηςη, αύτημα
το οπούο η ςημερινό κυβϋρνηςη (από τη θϋςη τησ αντιπολύτευςησ) εύχε δεςμευτεύ ότι θα
ικανοποιόςει αλλϊ το μόνο που κϊνει εύναι να διατηρεύ τον ευρύτατα καταγγελθϋντα νόμο… ωσ
κόρη οφθαλμού. Εκτόσ όμωσ από τη χρόςη του παραπϊνω νόμου, η κυβϋρνηςη κϊνει το πρώτο
βόμα για την εφαρμογό τησ μνημονιακόσ τησ δϋςμευςησ με βϊςη και το ψηφιςμϋνο πια 40
μνημόνιο, για την αξιολόγηςη όλων (ςχολικόσ μονϊδασ, ςτελεχών και εκπαιδευτικών), όπωσ
καταγρϊφεται και ςτο Τριετϋσ Σχϋδιο για την εκπαύδευςη που ανακούνωςε το Υπουργεύο
Παιδεύασ, το οπούο ςτηρύζεται ςτισ κατευθύνςεισ τησ ΕΕ και του ΟΟΣΑ όπωσ με ςαφόνεια
αναφϋρεται ςτην ειςαγωγό του.
Πϋρα από το απολύτωσ αναμενόμενο, το να επιχειρεύ, δηλαδό, να ελϋγξει (μϋςω τησ
ςυνϋντευξησ που αποκτϊ πϊλι ουςιαςτικό ρόλο και με τον τρόπο που το ϋκαναν όλεσ οι
προηγούμενεσ κυβερνόςεισ τη διούκηςη τησ εκπαύδευςησ, όπωσ ϋπραξε και με την επιλογό των
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαύδευςησ, επιχειρεύ κϊτι ακόμη πιο επικύνδυνο. Με αφορμό την
απόφαςη του ΣτΕ χρηςιμοποιεύ τη δημοκρατικό διαδικαςύα τησ φανερόσ ϋκφραςησ τησ ϊποψησ

του ςυλλόγου των διδαςκόντων μόνο κατ’επύφαςη και με τρόπο που αφενόσ την απαξιώνει και
αφετϋρου την μετατρϋπει ςε αξιολόγηςη.
Στη διαδικαςύα τησ ςυνϋντευξησ του υποψόφιου διευθυντό εκτιμϊται από το ςυμβούλιο
επιλογόσ «η γνώμη των ςυνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών». «Η γνώμη των ανωτϋρω
ςυνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατυπώνεται επύ ςυγκεκριμϋνων ερωτόςεων
αποτύμηςησ του κριτηρύου τησ ςυμβολόσ ςτο εκπαιδευτικό ϋργο, τησ προςωπικότητασ και τησ γενικότερησ
ςυγκρότηςησ του υποψηφύου, οι οπούεσ αναγρϊφονται ςε φύλλα αποτύμηςησ του κριτηρύου αυτού(!!). Οι
ερωτόςεισ αφορούν ςτη ςυνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψόφιοσ, ςτη ςυνειςφορϊ του για τη
δημιουργύα κατϊλληλου παιδαγωγικού κλύματοσ, ςτη ςυμμετοχό του ςτο ςχεδιαςμό και ςτην υλοπούηςη
δρϊςεων, καθώσ και ςτισ ικανότητεσ διούκηςησ ό/και ςτισ ικανότητεσ οργϊνωςησ εκπαιδευτικών ό
παιδαγωγικών δρϊςεων. Οι ανωτϋρω μόνιμοι εκπαιδευτικού, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ςυνϋρχονται ςε ειδικό
ςυνεδρύαςη και διατυπώνουν αυθημερόν τη ςχετικό κρύςη τουσ για κϊθε υποψόφιο ςε αιτιολογημϋνο
πρακτικό, που ςυντϊςςεται για το ςκοπό αυτόν. Στη ςυνεδρύαςη αυτό δεν μετϋχουν οι υποψόφιοι, ούτε οι
ςύζυγοι ό οι ςυγγενεύσ τουσ ϋωσ τρύτου βαθμού και προεδρεύει ο αρχαιότεροσ εκπαιδευτικόσ, ο οπούοσ
υποδεικνύεται από την οικεύα Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ. Την ύδια μϋρα αποςτϋλλεται το ςχετικό πρακτικό ςτη
Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και ςτη ςυνϋχεια αυτό κοινοποιεύται ςτον ενδιαφερόμενο.». Στη διαδικαςύα

εμπλϋκεται ϊμεςα το Ι.Ε.Π. με τη ςύνταξη των ερωτημϊτων των φύλλων αποτύμηςησ (όροσ που
ςτη γλώςςα του Υπουργεύου ςημαύνει αξιολόγηςη).
Εύναι ςαφϋσ ότι η κυβϋρνηςη με τη ςυνεδρύαςη ενόσ οργϊνου που δεν εύναι ο ςύλλογοσ
διδαςκόντων, γιατύ αν εύναι η ςύνθεςό του δεν εύναι νόμιμη (αφού αποκλεύονται οι αναπληρωτϋσ
εκπαιδευτικού, – και κατϊ περύπτωςη και ϊλλα μϋλη- και ο πρόεδρόσ του ορύζεται από τη
Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ) και τον ςφετεριςμό του βιβλύου πρϊξεων του ςυλλόγου διδαςκόντων
για την καταγραφό μιασ διαδικαςύασ, που καταλόγει να εύναι επουςιώδησ για την επιλογό του
διευθυντό, αφού εύναι γνωμοδοτικό αλλϊ και ςε πλόθοσ περιπτώςεων ανεφϊρμοςτη, ειςϊγει,
ςτη ςχολικό πραγματικότητα την αξιολόγηςη. Την αξιολόγηςη του Ν.3848/10 και του Π.Δ. 152/13
(αφού ο μεν νόμοσ διατηρεύται τροποποιούμενοσ, το δε προεδρικό διϊταγμα βρύςκεται ςε ιςχύ
από τη ςτιγμό που δεν καταργεύται, κϊτι που εύχε επιβεβαιώςει και ο προηγούμενοσ Υπουργόσ
Παιδεύασ το Φεβρουϊριο του 2016 ςτη Βουλό). Όςο για τουσ αναπληρωτϋσ ςυναδϋλφουσ, το
Υπουργεύο Παιδεύασ για μια ακόμα φορϊ δεύχνει το πώσ αντιλαμβϊνεται το ρόλο τουσ: να εύναι
υποχρεωμϋνοι να γυρνούν από ςχολεύο ςε ςχολεύο ςε όλη τη χώρα χωρύσ την προοπτικό μόνιμου
διοριςμού, και ταυτόχρονα εξαιτύασ αυτόσ τησ εργαςιακόσ τουσ ςχϋςησ να μην ϋχουν το δικαύωμα
να εκφρϊζουν τη γνώμη τουσ!

Επικύνδυνη εύναι, επύςησ, η ομοιότητα με το γενικότερο πλαύςιο τησ αξιολόγηςησ που ιςχύει
για τον δημόςιο τομϋα. Κι εκεύ αυτϊ που, υποτύθεται πωσ, αξιολογούνται, εύναι «Γνώςη του
αντικειμϋνου,

ενδιαφϋρον

και

δημιουργικότητα

-

Υπηρεςιακϋσ

ςχϋςεισ

και

ςυμπεριφορϊ

–

Αποτελεςματικότητα» (Ν.4369/2016). Αν η εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ ξεκινϊει με αυτόν τον τρόπο,

ωσ ϋνα πρώτο ςτϊδιο τησ αξιολόγηςησ των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ, κϊτι που ϋχει όδη
ανακοινώςει η ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ, η ςυνϋχεια εύναι, εύλογα, η αξιολόγηςη των
υπόλοιπων εκπαιδευτικών από αυτούσ, που τώρα αξιολογούν. Οι υποςχϋςεισ τησ κυβϋρνηςησ για
κατϊργηςη του θεςμικού πλαιςύου τησ αξιολόγηςησ- χειραγώγηςησ αποδεύχτηκαν ψεύτικεσ. Ο
Ν.3848/10 και το Π.Δ. 152/13 διατηρούνται και ενιςχύονται από τον Ν.4369/2016.
Στο πλαύςιο αυτό, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με οδηγό του την απόφαςη τησ Εκτελεςτικόσ
Επιτροπόσ τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τησ 15.3.2017 «Απεργύα – Αποχό από τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των
Δημοςύων Υπαλλόλων», κηρύςςει απεργύα – αποχό από τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ, που ειςϊγει
με το πρόςχημα τησ γνώμησ «των ςυνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών», η κυβϋρνηςη μϋςα
από τον πρόςφατα ψηφιςμϋνο νόμο. Οι ςυνϊδελφοι εύναι απόλυτα καλυμμϋνοι, ςυνδικαλιςτικϊ
και νομικϊ, να μην υλοποιόςουν τη διαδικαςύα των αξιολογικών κρύςεων «επύ ςυγκεκριμϋνων
ερωτόςεων αποτύμηςησ». Για την υλοπούηςη και ςτόριξη τησ απόφαςησ για την απεργύα – αποχό
το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα προχωρόςει ςε όλη τη ςειρϊ ενεργειών που προχώρηςε και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για
τον υπόλοιπο δημόςιο τομϋα (εξώδικη γνωςτοπούηςη).
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τον Υπουργό Παιδεύασ, ϋςτω και αυτό τη ςτιγμό, να τροποποιόςει
τον νόμο για την επιλογό διευθυντών ςχολικών μονϊδων, να προχωρόςει ςτην ϊμεςη κατϊργηςη
του Ν.3848/10 και του Π.Δ. 152/13 και να μην μετατρϋψει τον ςύλλογο διδαςκόντων ςε προϊγγελο
τησ εφαρμογόσ τησ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ.

