Σχετικά με τις νέες προθεσμίες υλοποίησης της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης
Με τη νέα εγκύκλιο του ΓΓ του ΥΠΑΙΘ στις 8 Νοεμβρίου 2021, που δίνει εκ νέου παράταση στις προθεσμίες
υλοποίησης των διαδικασιών της λεγόμενης αξιολόγησης, το Υπουργείο Παιδείας παραδέχεται ότι:
A. Εννέα μήνες μετά από την πρώτη προσπάθεια (Φεβρουάριος 2021) να εφαρμόσει τις διατάξεις για την
«εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση» δεν έχει υλοποιηθεί καμία ουσιαστική διαδικασία στα σχολεία.
B. Το μόνο μέσο που έχει απομείνει και χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας για να επιβάλλει έναν νόμο
που έχει απορριφθεί από το 95% των εκπαιδευτικών είναι οι απειλές, ο αυταρχισμός, οι δικαστικές
αποφάσεις, η «αξιοποίηση» πρόθυμων στελεχών εκπαίδευσης και διευθυντών.
C. Καμία σχέση δεν έχει το σχέδιο που θέλει να εφαρμόσει το Υπουργείο με την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο τους. Το
μόνο που ενδιαφέρει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ είναι να επιβάλλει με κάθε τρόπο μια απαράδεκτη
αντιπαιδαγωγική και γραφειοκρατική διαδικασία αλλά να δείξει με το δάκτυλο γονείς, εκπαιδευτικούς και
μαθητές.
Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει εδώ και ημέρες ότι οι εκπαιδευτικοί είμαστε νικητές, ότι ο αγώνας για την
υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και του παιδαγωγικού μας ρόλου πρέπει να
δυναμώσει και να φτάσει μέχρι το τέλος.
Με βάση την τελευταία εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:
1. Η αποτίμηση της περσινής χρονιάς πρέπει να ανέβει στην πλατφόρμα του ΙΕΠ μέχρι τις 12
Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζουμε ότι καμία διαδικασία αποτίμησης δεν έχει πραγματοποιηθεί για την περσυνή χρονιά γιατί
σχεδόν κανένα σχολείο δεν προχώρησε στις διαδικασίες της αξιολόγησης αφού σύσσωμος ο κλάδος
συμμετείχε μαζικά στην Απεργία – Αποχή. Όποιο στοιχείο και αν παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας δεν
ανταποκρίνεται σε καμιά πραγματική διαδικασία.
2. Η προθεσμία για την κατάθεση του “Συλλογικού Προγραμματισμού” για τη φετινή χρονιά, σχέδια
δράσης (τίτλους) - συγκρότηση ομάδων δράσης - συντονιστών ομάδων, παρατείνεται από τις 12
Νοεμβρίου, στις 29 Νοεμβρίου. Άρα καμία πίεση για όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή,
καμία δεν κλείνει την Παρασκευή στις 12 Νοέμβριου.
3. Η υποχρέωση των συντονιστών των ομάδων δράσης να αναρτήσουν τα αναλυτικά σχέδια δράσης
παίρνει παράταση μέχρι 12/1. Άρα, μέχρι 29/11 κανείς συνάδελφος που έχει οριστεί συντονιστής ομάδας
δράσης δεν έχει υποχρέωση να συντάξει κάποιο κείμενο.
4. Το Β’ μέρος που αφορά την υλοποίηση των σχεδίων δράσης, που ουσιαστικά έχουν οριστεί με βάση
τις διατάξεις του νόμου 4823/2021, μετατίθενται στην ουσία, προφανώς μετά τις 12/1/2022, δηλαδή
με το νέο έτος.
Με βάση όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η συλλογική αντίσταση των εκπαιδευτικών μπορεί να καθυστερεί
την εφαρμογή νόμων, να δυσκολεύει την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας στην υλοποίηση των
αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.
Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι κάθε μέρα που κερδίζεται σε αυτή τη δύσκολη μάχη πρέπει να αξιοποιείται
στην προσπάθεια οργάνωσης του αγώνα του κλάδου. Τώρα είναι η ώρα οι πλειοψηφίες σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να
αναλάβουν την ευθύνη τους γιατί με τη στάση τους μέχρι στιγμής δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς και
διευκολύνουν την κυβέρνηση. ΔΟΕ, ΟΛΜΕ εδώ και τώρα να κηρύξουν νέα απεργία – αποχή.
Να πάρουμε στα δικά μας χέρια τον αγώνα μέσα από μαζικές Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων μας, να
ενώσουμε πανελλαδικά την πάλη μας ενάντια στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους Συλλόγους
και τις ΕΛΜΕ, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα σχολεία.
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