ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΡΘΖΟΠΑΣΘΙΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΕΘ ΙΘΝΗΕΘ ΤΠΕΘΡΩΕΘ Π.Ε.
Ανακοίνωςθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Ριηοςπαςτικισ Παρζμβαςθσ
και Διλωςθ των αιρετϊν εκπροςϊπων ςτο Τπθρεςιακό υμβοφλιο
και ςτο υμβοφλιο Επιλογισ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ Ακινασ,
Ρζππα Ντίνασ και Γεωργιόπουλου Γιϊργου
Κρίςεισ διευκυντϊν με φόντο τθν εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ
και το ςχολείο τθσ αγοράσ
Η ςτάςθ μασ ςτο υμβοφλιο Επιλογισ
τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν:
Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτέλησ, Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ/Α΄ ςυλλόγου Αθηνών,
Ανεξάρτθτθ Παρζμβαςθ/Αθηνά, Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρθενώνασ,
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ.
Παπαμαφροσ, Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννησ

Με φόντο τα μνθμόνια και τισ αντιδραςτικζσ
1.
Δε κα μποφμε ςτθ διαδικαςία αναδιαρκρϊςεισ, το ςχολείο τθσ αγοράσ είναι παρόν,
αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ.
Θα ςχολείο
φτθνό,
ευζλικτο,
εντατικοποιθμζνο,
παραβριςκόμαςτε βάηοντασ παφλα (–). αυταρχικό, βακιά ιεραρχικό και αντιδθμοκρατικό. Η
Θεωροφμε ότι είναι ζξω από κάκε προωκοφμενθ πολιτικι ςτθν εκπαίδευςθ δεν είναι
ςυνδικαλιςτικι δεοντολογία ο αιρετόσ απλά μνθμονιακι δζςμευςθ αλλά τομι ςτο χϊρο τθσ
εκπρόςωποσ να βακμολογεί με κλίμακα, να εκπαίδευςθσ με προφανι ςτόχο να αλλάξει ςυνολικά
και ριηικά το εκπαιδευτικό τοπίο.
αξιολογεί δθλαδι τον κάκε υποψιφιο και να
Σαυτόχρονα,
θ
κυβζρνθςθ
ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
κζτει ερωτιςεισ ςτουσ υποψθφίουσ με επαναφζρει ουςιαςτικά τον 3848/2010 τθσ
ςκοπό να τουσ αξιολογιςει τελικά. Διαμαντοποφλου, τθν παλιά διαδικαςία επιλογισ
Θεωροφμε
ότι
θ
αξιολόγθςθ
με δ/ντϊν και τθ ςυνζντευξθ μζςω τθσ οποίασ επιδιϊκει
διαβακμιςμζνθ αρικμθτικι κλίμακα προσ – όπωσ ζκαναν ςτο παρελκόν όλεσ οι θγεςίεσ των
τουσ 289 υποψθφίουσ εμπλζκει το κυβερνιςεων ΝΔ και ΠΑΟΚ – να ελζγξει τθν τελικι
επιλογι και αυτϊν των ςτελεχϊν.
ςυνδικαλιςμό και το ςυνδικάτο ςε
Όλθ θ προθγοφμενθ φιλολογία για δθμοκρατία και
αδιαφανείσ
διαδικαςίεσ,
υπονομεφει
αποφαςιςτικό ρόλο των ςυλλόγων διδαςκόντων,
κατάφορα τθν ενότθτά του και ςυκοφαντεί διαφάνεια κλπ ξεχάςτθκε οριςτικά και όλα πλζον
τον ςυνδικαλιςμό που υπθρετεί ενιαία προςαρμόηονται
ςτα
προαπαιτοφμενα,
τισ
ςυμφζροντα
και
όχι
παραταξιακζσ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ, τθν επικαιροποίθςθ τθσ
ςκοπιμότθτεσ, διευκολφνςεισ θμετζρων και ζκκεςθσ του ΟΟΑ, τισ πρόςφατεσ προτάςεισ του ΕΒ
κυβερνθτικζσ και κρατικζσ επιδιϊξεισ. Σον για τθν εκπαίδευςθ και τθν ενεργοποίθςθ τθσ
ΑΔΙΠΠΔΕ.
αφινει ζκκετο ςε ςυναλλαγζσ με τθ διοίκθςθ
και όλουσ τουσ μυςτικοφσ και υπόγειουσ μθχανιςμοφσ. ε αυτι τθν κατεφκυνςθ καλοφμε τουσ
αιρετοφσ εκλεγμζνουσ με το ψθφοδζλτιο τθσ ΔΗΤ, Ρουμπι Σάκθ και πυριδάκθ Ελιςάβετ, να μθν
αξιολογιςουν, όπωσ ακριβϊσ κάλεςε θ Ομοςπονδία να κάνουν και οι φλλογοι Διδαςκόντων, και
να ακολουκιςουν ενιαία κριτιρια και να τοποκετθκοφν δθμόςια ς’ αυτό.
2.
Για τθν υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν κα
μεταφζρουμε ςτα όργανα διοίκθςθσ και ςτθ διαδικαςία επιλογισ των ςτελεχϊν, χρθςιμοποιϊντασ τθν

αρνθτικι αρικμθτικι βακμολογία (2) ωσ μζςο υπεράςπιςθσ των εκπαιδευτικϊν και των δικαιωμάτων τουσ, τθ
κζςθ και τισ αποφάςεισ - καταγγελίεσ υλλόγων Εκπαιδευτικϊν ι υλλόγων Διδαςκόντων που κοινοποιικθκαν ςτο
ςφλλογο Π.Ε. που ανικουν, για υποψιφιουσ διευκυντζσ που ζχουν παίξει αντιδραςτικό ρόλο, με αυταρχικζσ,
αντιδθμοκρατικζσ, αντιςυναδελφικζσ ςυμπεριφορζσ, ςυμπεριφορζσ που χρθςιμοποιοφν τισ κζςεισ εξουςίασ για
να υποτάςςουν, εκφοβίηουν, εκβιάηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ και που αντίκειται ςτα ςυλλογικά ςυνδικαλιςτικά
δικαιϊματα. Επειδι κωροφμε ότι εκπροςωποφμε το εκπαιδευτικό κίνθμα και τουσ ςυλλόγουσ και δε δροφμε
προςωπικά, καλοφμε τουσ υλλόγουσ εκπαιδευτικϊν ΠΕ τθσ Α’ Ακινασ (Α’ Ακθνϊν, Ακθνά, Αριςτοτζλθσ,
Μακρυγιάννθσ, Παρκενϊνασ, Ρ. Ιμβριϊτθ, Μ. Παπαμαφροσ) να μασ ενθμερϊςουν για τα παραπάνω.
Θα ςυνεχίςουμε να είμαςτε όπωσ και ςε όλα τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια «θ φωνι, το μάτι και το
αυτί» του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ. Θα παρακολουκοφμε και κα ελζγχουμε τθ διαδικαςία ςε όλεσ
τισ φάςεισ και κα καταγγείλουμε κάκε προςπάκεια μερολθπτικισ αντιμετϊπιςθσ υποψθφίων και
όποιασ μεκόδευςθσ. Κάναμε τον ζλεγχο όλων των φακζλων ϊςτε να διαςφαλίςουμε ίςθ αντιμετϊπιςθ
για όλεσ και όλουσ, ίδια κριτιρια ςτθν προςμζτρθςθ των μορίων, εφαρμόηοντασ το νόμο κατά γράμμα
και για όλουσ. Δθλϊνουμε ότι κα καταγράψουμε όλθ τθ διαδικαςία του υμβουλίου Επιλογισ και κα
δθμοςιοποιιςουμε ό,τι εκτιμιςουμε ότι παραβιάηει τθν ιςονομία. Ανάλογεσ διαδικαςίεσ του
παρελκόντοσ κατζδειξε ςωρεία παραβιάςεων με χριςθ επιλεγμζνων ερωτιςεων για να δικαιολογθκεί
κετικι ι αρνθτικι βακμολογία, με ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων υποψθφίων που ανικαν ςτον διοικθτικό,
κρατικό και κομματικό μθχανιςμό, με πιζςεισ και απειλζσ ςε υποψθφίουσ να μθ δθλϊςουν
ςυγκεκριμζνα ςχολεία ϊςτε να ευνοθκοφν ςυγκεκριμζνοι υποψιφιοι. Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να
καταγγείλουν επίςθμα όπου υπάρξουν τζτοιεσ ενζργειεσ, ϊςτε να τελειϊνουμε με τα «φζουδα».
3. Δθλϊνουμε ότι δε κα αποδεχτοφμε να γίνουν ερωτιςεισ που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ και να
χρθςιμοποιθκοφν προςχθματικά τα ελάχιςτα πρακτικά αξιολόγθςθσ του διευκυντι που
ςυμπλθρϊκθκαν. Ειδικά, για τα φφλλα αποτίμθςθσ, θ προκιρυξθ τθσ απεργίασ/αποχισ που ζχει
κθρφξει θ ΔΟΕ και θ ΑΔΕΔΤ, κακϊσ και θ μαηικι ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και των ςχολικϊν
μονάδων ςε αυτι, ζχει ιδθ εξαςφαλίςει ότι κανζνα τζτοιο χαρτί δεν είναι πια οφτε διοικθτικά οφτε
αξιολογικά υπολογίςιμο γιατί πολφ απλά δεν ζχει ςυμπλθρωκεί για όλουσ και όλεσ τισ υποψθφίουσ.
4. Προτείνουμε από τϊρα να ανακοινωκοφν αναλυτικά όλεσ οι βακμολογίεσ ϊςτε να είναι
εμφανζσ τι βακμολόγθςε το κάκε μζλοσ του υμβουλίου.

Με το νζο ςφςτθμα επιλογισ προβλζπεται:
1.
Η επαναφορά τθσ αμαρτωλισ ςυνζντευξθσ από ςυμβοφλιο επιλογισ, που ςτόχο ζχει να
κακορίςει τα τελικά αποτελζςματα ευνοϊντασ τθ χειραγϊγθςθ των υποψθφίων από τθ διοίκθςθ και
όλουσ τουσ αδιαφανείσ μθχανιςμοφσ τθσ κομματικοκρατίασ και τθσ διαπλοκισ.
Σο ςυμβοφλιο επιλογισ αποτελείται από 7 ι λιγότερα μζλθ. Σο ςυμβοφλιο επιλογισ ζχει πολφ
αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ και τα 5 μζλθ του είναι διοριςμζνα από τθν κυβζρνθςθ και μάλιςτα με
εντελϊσ αδιαφανείσ διαδικαςίεσ (χωρίσ καν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ). Όλα τα ςτελζχθ παρόντα:
διευκυντισ εκπαίδευςθσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, διευκυντζσ, ακόμθ και οι εκπρόςωποι του κλάδου!!! Οι
μεγάλοι απόντεσ; Οι ςφλλογοι διδαςκόντων και οι εκπαιδευτικοί...
τθν Α’ Ακινασ αποτελείται από:
Σον διευκυντι εκπαίδευςθσ Παπαγεωργίου Σάςο με αναπλθρωματικι τθν Καηάντθ Μαρία, τον
Περικλι-Νεκτάριο τυλιανόπουλο, τθ Φίκα Ουρανία με αναπλθρωματικι τθ Ρουμπάνθ Ευαγγελία, τθ
ςχολικι ςφμβουλο Παφλου Γεωργία με αναπλθρωματικό τον Πιλιουρα Παναγιϊτθ και τουσ αιρετοφσ
εκπροςϊπουσ Ρζππα Ντίνα με αναπλθρωματικό το Γεωργιόπουλο Γιϊργο και Ρουμπι Παναγιϊτθ με
αναπλθρωματικι τθν πυριδάκθ Ελιςάβετ.

2. Ζνα ςφνολο μορίων που κακιερϊνει τθ δια βίου εκπαίδευςθ, το προςοντολόγιο, το ανελζθτο
κυνθγθτό για τθ ςυγκζντρωςθ προςόντων (ςεμινάρια, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξζνεσ γλϊςςεσ κ.α.)
τα οποία κα γεμίηουν τουσ φακζλουσ των υποψιφιων ςτελεχϊν και των εκπαιδευτικϊν.
3. Διδακτικι προχπθρεςία και προχπθρεςία ςε κζςεισ ςτελεχϊν που ςτθν ουςία μοριοδοτεί τθν
πολφχρονθ παραμονι ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ διοίκθςθσ.
Με τθν παραπάνω διαδικαςία το υπουργείο ςτοχεφει ςε ζνα πιο ελεγχόμενο δυναμικό ςτελεχϊν
που κα εφαρμόςει τθν αντιεκπαιδευτικι πολιτικι. Γι’ αυτό, επζλεξε μια διαδικαςία επιλογισ, με
βαςικό τμιμα τθσ τθ ςυνζντευξθ που μζςω αυτισ επιδιϊκει να δεςμεφςει και να προςδζςει τουσ
υποψθφίουσ ςτισ κρατικζσ και κυβερνθτικζσ επιλογζσ.
Διατθρεί και επιτείνει όλο το αυταρχικό ιεραρχικό πλζγμα τθσ λειτουργίασ των ςχολείων
διευρφνοντασ τα όρια δράςθσ του ρόλου του διευκυντι (κακθκοντολόγιο, διακριτοί ιεραρχικοί ρόλοι,
αποψίλωςθ των αρμοδιοτιτων του υλλόγου Διδαςκόντων) καταργϊντασ τα όποια ψιγματα
παρζμβαςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ βάςθσ (κακολικι ψθφοφορία με δεςμευτικι μοριοδότθςθ και
δυνατότθτα αποκλειςμοφ υποψθφίων).
Είναι ςαφζσ ότι τα νζα ςτελζχθ κα κλθκοφν να υλοποιιςουν τθν αυτοαξιολόγθςθ, όπωσ
προβλζπει το ςυμπλθρωματικό Μνθμόνιο για τθν εκπαίδευςθ (ςε ςυμφωνία με ΕΕ - ΟΟΑ) και ςτθ
ςυνζχεια τθν αξιολόγθςθ των ςυναδζλφων. Θεωροφμε μάλιςτα, ότι τα αξιολογόχαρτα ςτθ
διαδικαςία επιλογισ διευκυντϊν είναι ο προάγγελοσ. Χαιρετίηουμε τθ μαηικι ςυμμετοχι ςτθν
απεργία/αποχι που οδιγθςε ςτθν απονομιμοποίθςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ και κα ςτακεί εμπόδιο
ςτουσ μελλοντικοφσ κυβερνθτικοφσ ςχεδιαςμοφσ.
Όλα τα προθγοφμενα χρόνια, οι επιδιϊξεισ του αυτζσ ζχουν μπλοκαριςτεί από τθ δράςθ τθσ
μαχόμενθσ εκπαίδευςθσ και του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ με πιο κορυφαία, το μπλοκάριςμα τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ. Αυτό κα ςυμβεί και πάλι και χρειάηεται να το κυμοφνται όλα
τα ςθμερινά και αυριανά ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ!

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,
Δεςμευόμαςτε να ενθμερϊνουμε τον κλάδο ςε κάκε φάςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ.
Αγωνιηόμαςτε μαηί με τα ςωματεία μασ για να μπλοκαριςτεί κάκε απόπειρα του διοικθτικοφ
μθχανιςμοφ να υποτάξει, χειραγωγιςει, απειλιςει και εκβιάςει, δεςμευόμαςτε να προςτατεφςουμε
ςτο μζτρο του ρόλου μασ, το δικαίωμα ςτθν ιςονομία και ςτθν αξιοπρζπεια όλων όςων αποτελοφν
μζλθ των ςυνδικάτων.
Δεν ζχουμε αυταπάτεσ για το ρόλο των ςτελεχϊν. Αμφιςβθτοφμε τθν ιεραρχικι πυραμίδα, του
ελζγχου, του διοικθτικοφ αυταρχιςμοφ τθσ πεικάρχθςθσ και τθσ χειραγϊγθςθσ. Θα μασ βρουν
μπροςτά τουσ, όλοι όςοι επιλζξουν το ρόλο του πραιτωριανοφ-επικεωρθτι.
Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ διευκυντζσ/ντριεσ να αρνθκοφν το ρόλο του απόλυτου
μονάρχθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, του διευκυντι-manager, του αξιολογθτι, και του ςυμμετζχοντα ςε
αυτοαξιολόγθςθ. Να βρεκοφν μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτον αγϊνα για δθμόςια, δωρεάν
εκπαίδευςθ για όλουσ χωρίσ αξιολογικοφσ φραγμοφσ και κατθγοριοποιιςεισ.
Αγωνιηόμαςτε για τθν παιδαγωγικι ελευκερία και τθ δθμοκρατία ςτο ςχολείο, για τθν
αποφαςιςτικι ενίςχυςθ του ρόλου των υλλόγων Διδαςκόντων ςτθ λειτουργία του ςχολείου.
Επιμζνουμε ςε ζνα αντιεραρχικό, δθμοκρατικό μοντζλο λειτουργίασ του ςχολείου με όλεσ τισ
αποφάςεισ ςτο ςφλλογο διδαςκόντων με διευκυντι/ςυντονιςτι αιρετό κι ανακλθτό ςυνάδελφο
αποκλειςτικά από το ςφλλογο διδαςκόντων που κα ζχει διδακτικά κακικοντα και τισ ίδιεσ
μιςκολογικζσ απολαβζσ με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ και ανϊτατο όριο κθτείασ.

Δυναμϊνουμε τον αγϊνα μασ ενάντια ςτο ςχολείο τθσ αγοράσ. Παλεφουμε για ενιαίο δθμόςιο,
δωρεάν 12χρονο ςχολείο με 2χρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι, των όλων, των ίςων και των
διαφορετικϊν.

