Κανείς αξιολογητής
κανενός!
Τρίτη 20 Ιούνη: Απέχουμε όλοι και όλες
από την αξιολόγηση των υποψηφίων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ:
Σπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο,
Ξεθαζαξίδνπκε ρσξίο πεξηζηξνθέο: Από ηελ πιεπξά καο, ζεσξνύζακε πάληα όηη ν ζύιινγνο
δηδαζθόλησλ είλαη ην θπξίαξρν όξγαλν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη απαηηνύζακε
ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηινγή ελόο αηξεηνύ θαη αλαθιεηνύ
δηεπζπληή, ζηελ νπζία ελόο «εθπξνζώπνπ» ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ
επηινγώλ ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη θαλεξό όηη απηή ε αληίιεςε, ζηελ νπνία δε
ρσξνύλ ινγηθέο ζώκαηνο κνλίκσλ δηεπζπληώλ θαη Θαζεθνληνινγίνπ απνηεινύζε δηεθδίθεζε ζηα
πιαίζηα ζπλνιηθήο κάρεο γηα έλα ζρνιείν δεκνθξαηηθό ζηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή θαη ζην
πεξηερόκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έλα ζρνιείν ηζόηεηαο θαη νιόπιεπξεο γλώζεο.
Ύζηεξα από ηελ εξστθό αγώλα ηεο καρόκελεο εθπαηδεπζεο ελάληηα ζηελ αμηνιόγεζε
ηεο πεξηόδνπ ‘13-‘14, ε πξώηε θπβέξλεζε ηνπ ΣΥΡΗΕΑ πξνρώξεζε ζε έλα κεηθηό ζύζηεκα
επηινγήο Γηεπζπληώλ, ζην νπνίν ζπλππήξρε θαη ην πξνζνληνιόγην θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιόγνπ
δηδαζθόλησλ ζηελ εθινγή ηνπο, κέζσ ςεθνθνξίαο.
Τνπνζεηεζήθακε ηόηε θαζαξά πσο ην βήκα ήηαλ δεηιό θαη θαιθηδεπκέλν, κηαο θαη δελ
θαηαξγνύζε ηα Θαζεθνληνιόγην θαη ην ζπλνιηθό απηαξρηθό πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο, αιιά
θαιέζακε ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία, λα αλνίμεη
ζπδήηεζε ζε θάζε ζρνιείν θαη λα νξηζηεί ζπιινγηθά έλα δεκνθξαηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο,
απνκνλώλνληαο ηηο θηγνύξεο εθείλεο, πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ επηβνιή ηεο αμηνιόγεζεο ην
πξνεγνύκελν δηάζηεκα.
Άιιεο δπλάκεηο ζηνλ θιάδν, νη πξαζηλνγάιαδεο ΓΑΘΔ θαη ΓΖΣΥ απαηηνύζαλ ηελ επηζηξνθή
ζην γθξίδν παξειζόλ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ζηάζεθαλ κε πεξηθξόλεζε απέλαληη ζηελ
νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ησλ καρόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηάμεο ζηελ επηινγή ησλ
Δηεπζπληώλ. Δλζάξξπλαλ ηηο πξνζθπγέο γηα «αληηζπληαγκαηηθόηεηα» ζηε κλεκνληαθή Γηθαηνζύλε

δξώληαο, ελ πξνθεηκέλσ, σο ζπλδηθαιηζηηθόο κεραληζκόο
πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ θαη κάιηζηα ρσξίο πξνζρήκαηα!

ησλ

αμηνινγεηώλ

ηεο

Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2015, ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ πξνζρώξεζε ζηηο κλεκνληαθέο
δπλάκεηο θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ λενθηιειεύζεξνπ κνλόδξνκνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία.
Η αμηνιόγεζε απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, γηα ηελ
νπνία δεζκεύηεθε ζην 3ν θαη ζην 4ν Μλεκόλην πσο ζα ηελ εθαξκόζεη πάζε ζπζία. Έηζη ε
θπβέξλεζε θεξύζζεη ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο, κε νδηθό ράξηε ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηα
πξνζηάγκαηα ηνπ θνπαξηέηνπ ησλ «ζεζκώλ», πξνρσξώληαο ζην πξώην βήκα πνπ είλαη ε
αμηνιόγεζε ησλ ζηειερώλ, γηα λα ζπλερίζεη κε ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Πξώηνο ζηαζκόο απηήο ηεο απόπεηξαο ε επηινγή Δηεπζπληώλ κε ηξηεηή ζεηεία, ηελ
νπνία ζα θαζνξίζνπλ ηα «πξνζόληα» θαη ε «ζπλέληεπμε». Αθξηβώο όπσο παιηά! Θαη καο
ζεξβίξνπλ ην «αληίκεηξν ελόο αμηνινγηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ
γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζα ζπλεθηηκάηαη από ην πκβνύιην Επηινγήο, ρσξίο λα ην
δεζκεύεη! Δίλαη θαλεξό πσο πξόθεηηαη γηα κηα άζιηα δηαδηθαζία, από ηελ νπνία κάιηζηα
εμαίξεζαλ ηνπο αλαπιεξσηέο, κηα δηαδηθαζία πνπ μεπαηηθώλεη ζηελ εθπαίδεπζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λόκνπ Βεξλαξδάθε γηα ην Γεκόζην ζην ζθέινο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξντζηακέλσλ από ηνπο
πθηζηακέλνπο. Είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εηζάγεη θαη λνκηκνπνηεί ηελ αμηνιόγεζε ζε θάζε
ζρνιείν θαη νη θόξκεο αμηνινγηθήο θξίζεο πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ν θάζε
ζπλάδειθνο ζα επαλέιζνπλ ζην ζρνιείν πνιύ ζύληνκα γηα ηε δηθή ηνπ ηελ αμηνιόγεζε,
γηα ηελ αμηνινγεζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ! Σν ιέκε θαζαξά: Άιιν ε εθινγή
δηεπζπληώλ από ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ θη άιιν ε αμηνιόγεζε! Όζεο θηλήζεηο θαη
παξαηάμεηο ηνπ λένπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ζπζθνηίδνπλ απηή ηελ θνκβηθή
δηαθνξά θαη θαινύλ ζε ζπάζηκν ηνπ αγώλα θαη ηεο απνρήο πνπ μεθηλά ελάληηα ζηε λέα
απόπεηξα εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο, γηα λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηε
λενκλεκνληαθή θπβέξλεζε, αλαιακβάλνπλ ηζηνξηθέο επζύλεο απέλαληη ζηε καρόκελε
εθπαίδεπζε θαη ηνπο αγώλεο ηεο γηα έλα δεκνθξαηηθό ζρνιείν.

Ιαινύκε ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ λα κε ζπκκεηέρνπλ θαη λα κε
λνκηκνπνηήζνπλ ηε ζύλαμε ησλ «κνλίκσλ ζπλππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ» θαη ηε
δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ αμηνινγηθώλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηνπο ππνςεθίνπο. Να
δειώζνπλ θαζνιηθά ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία-απνρή από ηελ αμηνιόγεζε πνπ έρεη
θεξύμεη ε ΔΟΕ θαη ε ΑΔΕΔΤ θαη λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή δήισζε πνπ θπθινθνξεί
ζηα ζρνιεία.
Ιαινύκε ηνπο αηξεηνύο λα κε ζπκκεηέρνπλ θαη λα απέρνπλ από ηελ αμηνινγηθή
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δηεπζπληώλ. Είλαη απαξάδεθην πνπ ε ΔΟΕ δελ ηνπο έρεη
ζπκπεξηιάβεη ζηα θαιέζκαηα ζπκκεηνρήο ζηελ απεξγία-απνρή, αιιά θαη πνπ νη ίδηνη,
δέζκηνη παξαηαμηαθώλ επηινγώλ, δελ μεθαζαξίδνπλ ηεο ζηάζε ηνπο, δε δεζκεύνληαη
όηη ζα ηεξήζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιόγσλ. Δελ ζα αλερηνύκε λα
απνηειέζνπλ μαλά ηνλ άιιν πόιν ηεο εκεηεξνθξαηίαο θαη ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ.
Ιαινύκε ηνπ πξσηνβάζκηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ηηο Εθπαηδεπηηθέο
Οκνζπνλδίεο λα αλαιάβνπλ όιεο ηηο αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ απαηηνύληαη γηα
λα βξεζεί ν θιάδνο απέλαληη ζηε λέα απόπεηξα εδξαίσζεο ηεο αμηνιόγεζεο πνπ
μεθηλά κε ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληώλ θαη ζα ζπλερηζηεί ην επηέκβξε κε ηελ
απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Να επεθηαζεί δειαδή ε απεξγία-απνρή ζην
ρξόλν, γηα όια ηα επεηζόδηα ηεο αμηνιόγεζεο θαη ζηελ θαζνιηθή απνρή όισλ:
Αηξεηώλ, λέσλ δηεπζπληώλ, ζηειερώλ. Ιαλείο αμηνινγεηήο θαλελόο!

