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Πϊντα ςτο θϋμα τησ επιλογόσ ςτελεχών ςτην εκπαύδευςη, κύριο ζότημα δεν όταν μόνο ο 
τρόποσ επιλογόσ, αλλϊ και ποια πολιτικό καλούνταν να εφαρμόςουν τα ςτελϋχη, «τι ςχολεύο» θα 
υπηρετόςουν. Πολλϊ χρόνια τώρα, όλα τα κύματα των αντιδραςτικών αναδιαρθρώςεων 
ςυνοδεύονταν από ςυςτόματα επιλογόσ ςτελεχών, ςτα οπούα κυριαρχούςαν  «προςόντα»  
και  «ςυνεντεύξεισ» ςε κλειςτϊ και ςτημϋνα ςυμβούλια. Με αυτό τη μϋθοδο οι κϊθε φορϊ 
κυβερνώντεσ δεν προωθούςαν μόνο «τα δικϊ τουσ παιδιϊ» με διϊφορεσ ποςοςτώςεισ, αλλϊ 
επϋβαλαν και τη λογικό τησ αξιολόγηςησ ςα μια διαδικαςύα χειραγώγηςησ και ελϋγχου των 
ςτελεχών, ώςτε αυτϊ  να επιτελϋςουν το ρόλο που εύχε ςχεδιαςτεύ ςτο Καθηκοντολόγιο και ςτο 
θεςμικό πλαύςιο τησ αξιολόγηςησ. 

Από την πλευρϊ μασ, θεωρούςαμε πϊντα ότι ο ςύλλογοσ διδαςκόντων εύναι το κυρύαρχο 
όργανο ςτη λειτουργύα του ςχολεύου και απαιτούςαμε την πλόρη και αποκλειςτικό 
ςυμμετοχό του ςτην επιλογό ενόσ αιρετού και ανακλητού διευθυντό, ςτην ουςύα ενόσ 
«εκπροςώπου» του ςυλλόγου διδαςκόντων, των αποφϊςεων και των επιλογών του για τη 
λειτουργύα του ςχολεύου. Εύναι φανερό ότι αυτό η αντύληψη, ςτην οπούα δε χωρούν λογικϋσ 
ςώματοσ μονύμων διευθυντών και Καθηκοντολογύου αποτελούςε διεκδύκηςη ςτα πλαύςια τησ 
ςυνολικόσ μϊχησ για ϋνα ςχολεύο δημοκρατικό τόςο ςτην εςωτερικό του δομό όςο και ςτο 
περιεχόμενο τησ λειτουργύασ του, ϋνα ςχολεύο τησ ιςότητασ και τησ ολόπλευρησ γνώςησ.  

Ύςτερα από την ηρωώκό αγώνα τησ αξιολόγηςησ που ϋδωςε η μαχόμενη εκπαύδευςη 
απϋναντι ςτην κυβϋρνηςη αμαρϊ, η κυβϋρνηςη του ΤΡΙΖΑ πϊγωςε την εφαρμογό τησ, χωρύσ 
να καταργόςει τουσ νόμουσ που την καθορύζουν ούτε και τα Καθηκοντολόγια. Προχώρηςε, 
ύςτερα από το γνωςτό μετεωριςμό ςε όλα τα θϋματα τησ πρώτησ κυβερνητικόσ περιόδου, ςε ϋνα 
μεικτό ςύςτημα επιλογόσ Διευθυντών ςτο οπούο ςυνυπόρχε και το προςοντολόγιο και η 
ςυμμετοχό του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτην εκλογό τουσ, μϋςω ψηφοφορύασ.  



Σοποθετηθόκαμε τότε καθαρϊ πωσ το βόμα όταν δειλό και φαλκιδευμϋνο, παρ΄όλα αυτϊ 
καλϋςαμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να αξιοποιόςουν τη διαδικαςύα για να ανούξουν τη 
ςυζότηςη ςε κϊθε ςχολεύο και να ορύςουν ςυλλογικϊ ϋνα δημοκρατικό πλαύςιο λειτουργύασ, 
απομονώνοντασ τισ φιγούρεσ εκεύνεσ ςτον κλϊδο, που πρωτοςτϊτηςαν δια πυρόσ και ςιδόρου 
ςτην επιβολό τησ αξιολόγηςησ το προηγούμενο διϊςτημα.  

Άλλεσ δυνϊμεισ ςτον κλϊδο, οι πραςινογϊλαζεσ ΔΑΚΕ και ΔΗΤ, ϋκαναν ϊλλη κριτικό:  
Αθερϊπευτοι νοςταλγού των ςτημϋνων ςυμβουλύων επιλογόσ, απαιτούςαν την επιςτροφό ςτο 
γκρύζο παρελθόν τησ ςυνϋντευξησ και ςτϊθηκαν με περιφρόνηςη απϋναντι ςτην 
οποιαδόποτε ςυμμετοχό των μαχόμενων εκπαιδευτικών τησ τϊξησ ςτην επιλογό των 
Διευθυντών. Ενύςχυςαν τισ κραυγϋσ του νεοφιλελεύθερου ςυρφετού των Διαμαντοπούλου, 
Λοβϋρδου, Θεοδωρϊκη, Μητςοτϊκη, οι οπούοι θεωρούςαν ϋγκλημα καθοςιώςεωσ την ςυμμετοχό 
των εκπαιδευτικών ςτην επιλογό των ςτελεχών. Ενθϊρρυναν τισ προςφυγϋσ για 
«αντιςυνταγματικότητα» ςτη μνημονιακό Δικαιοςύνη δρώντασ, εν προκειμϋνω, ωσ 
ςυνδικαλιςτικόσ μηχανιςμόσ των αξιολογητών τησ προηγούμενησ περιόδου και μϊλιςτα 
χωρύσ προςχόματα! 

Από τον Αύγουςτο του 2015, η κυβϋρνηςη του ΤΡΙΖΑ προςχώρηςε ςτισ μνημονιακϋσ 
δυνϊμεισ και ςτην πολιτικό του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, τόςο ςτην εκπαύδευςη όςο και 
ςτην κοινωνύα. Η αξιολόγηςη αποτελεύ πια ακρογωνιαύο λύθο για την πολιτικό τησ ςτην 
εκπαύδευςη, για την οπούα δεςμεύτηκε ςτο 3ο και ςτο 4ο Μνημόνιο πωσ θα την εφαρμόςει πϊςη 
θυςύα. Έτςι, το Τπουργεύο δεν χρειϊςτηκε καμιϊ απόφαςη του ΣΕ για να παρατεύνει επ’ αόριςτο 
και  με προκλητικό τρόπο τη θητεύα των ςχολικών υμβούλων ούτε για να επαναφϋρει την 
περιβόητη ςυνϋντευξη ςτην επιλογό των Διευθυντών Εκπαύδευςησ, που μόλισ ϋπιαςαν δουλειϊ, 
υλοπούηςαν τισ Τ.Α και την πολιτικό των κραυγαλϋων περικοπών ςτη φετινό λειτουργύα των 
ςχολικών μονϊδων.  

όμερα η Κυβϋρνηςη του ΤΡΙΖΑ, με ϊλλοθι τη βολικό  πλϋον απόφαςη του ΣΕ, προχωρϊ 
ςτην ϊρςη του όποιου ψόγματοσ δημοκρατύασ βύωςε η εκπαύδευςη με το πϊγωμα  τησ 
αξιολόγηςησ και τη ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτην επιλογό των Διευθυντών, κηρύςςοντασ 
την ϋναρξη τησ δικόσ τησ απόπειρασ εφαρμογόσ τησ αξιολόγηςησ, με οδικό χϊρτη τισ εκθϋςεισ του 
ΟΟΑ και τα προςτϊγματα του κουαρτϋτου των «θεςμών». 

Πρώτοσ ςταθμόσ αυτόσ τησ απόπειρασ η επιλογό Διευθυντών με τριετό θητεύα, την 
οπούα θα καθορύςουν τα «προςόντα» και η «ςυνϋντευξη». Ακριβώσ όπωσ παλιϊ! αν να μην 
πϋραςε μια μϋρα! Και μασ ςερβύρουν ειρωνικϊ το «αντύμετρο» μιασ ϋκθεςησ ό ςτη χειρότερη ενόσ 
αξιολογικού ερωτηματολογύου του ςυλλόγου διδαςκόντων για κϊθε υποψόφιο που θα 
ςυνεκτιμϊται από το υμβούλιο Επιλογόσ, χωρύσ όμωσ να το δεςμεύει! Ντροπό λοιπόν και ςτουσ 
κυβερνώντεσ, αλλϊ και ςε όλουσ όςοι μϋςα κι ϋξω από τον κλϊδο ανούγουν για ϊλλη μια φορϊ το 
δρόμο ςτον επιθεωρητιςμό και τη χειραγώγηςη. 

Καλούμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να μη ςυμμετϋχουν και να μη νομιμοποιόςουν 
αυτό τη φϊρςα των εκθϋςεων ιδεών και των αξιολογικών ερωτηματολογύων για τουσ 
υποψηφύουσ. 

Καλούμε τουσ αιρετούσ να μη ςυμμετϋχουν ςτην αξιολογικό διαδικαςύα επιλογόσ των 
διευθυντών 

Καλούμε τουσ ςυναδϋλφουσ να μη ςτελεχώςουν τα ςυμβούλια επιλογόσ διευθυντών 
που ςτόνει η Κυβϋρνηςη ςε κϊθε ΠΤΠΕ με διαδικαςύεσ fast-truck, πριν καν ψηφύςει το νϋο 
νόμο επιλογόσ.  

Καλούμε του πρωτοβϊθμιουσ εκπαιδευτικούσ ςυλλόγουσ και τισ Εκπαιδευτικϋσ 
Ομοςπονδύεσ να αναλϊβουν όλεσ τισ αγωνιςτικϋσ πρωτοβουλύεσ που απαιτούνται για να 
βρεθεύ ο κλϊδοσ απϋναντι ςτη νϋα απόπειρα εδραύωςησ τησ αξιολόγηςησ που ξεκινϊ με την 
επιλογό των διευθυντών και θα ςυνεχιςτεύ το επτϋμβρη με την αυτοαξιολόγηςη τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ.  

ΠΑΛΕΤΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ  
ΚΑΙ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΜΕ ΞΑΝΑ ΟΧΙ ΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ! ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ! 


