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Καλλιθέα, 15/6/2014
Θέµα :

«Συµπαράσταση στους αγώνες των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και την
προώθηση του σχολείου της αγοράς».

Τις µέρες αυτές βρισκόµαστε µπροστά σε µια µάχη κοµβικής σηµασίας για το σύνολο της δηµόσιας εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση, µετά τη µαζική άρνησή µας να συµµετάσχουµε στη διαδικασία της αξιολόγησης, που εκφράστηκε µε τις αποφάσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των συλλόγων διδασκόντων και το
µάζεµα δεκάδων χιλιάδων υπογραφών, προσπαθεί να την προωθήσει µε απροκάλυπτα αυταρχικό τρόπο
αγνοώντας τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων όλης της χώρας. Προχωρά από τη
∆ευτέρα 16/6 σε σεµινάρια των διευθυντών για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Για µας είναι βέβαιο
ότι η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, όπως και της αξιολόγησης που ακολουθεί, πρέπει να µπλοκαριστεί
επειδή:
- Επιδιώκει τη λειτουργία ενός “σχολείου της αγοράς” που θα λειτουργεί µε αµιγώς ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια, βάζοντας στη θέση της εκπαίδευσης την κατάρτιση, µε στόχο την τροφοδοσία της µελλοντικής
αγοράς µε πλήθη εργαζοµένων καταδικασµένων σε µόνιµη εργασιακή ανασφάλεια και βαριά εκµετάλλευση.
- Η φιλοσοφία της είναι βαθιά ταξική και διαπνέεται από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη του “λιγότερο
κράτος παντού”. Πραγµατικός στόχος της είναι η απόσυρση του κράτους από τη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση. Απόδειξη γι’ αυτό οι ίδιοι οι δείκτες της αυτοαξιολόγησης όπου π.χ. στα µέσα και στους πόρους η
ευθύνη για την ανεύρεση των αναγκαίων και απαραίτητων κονδυλίων για τη λειτουργία της σχολικής µονάδας πέφτει στις πλάτες του σχολείου !!!
- Για όλα τα προβλήµατα της εκπαίδευσης στοχοποιεί τον εκπαιδευτικό, το µαθητή και τελικά τη συγκεκριµένη σχολική µονάδα, µη λαµβάνοντας καθόλου υπόψη τη συµβολή των πιο σηµαντικών παραγόντων
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι’ αυτό και οι δείκτες που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρµογή διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των µαθητών, διερευνούν κατά αποκλειστικότητα τον εκπαιδευτικό και τη διδακτική του πράξη, αυτόν θεωρούν υπεύθυνο για τη σχολική αποτυχία και φυσικά όχι την εκπαιδευτική πολιτική, την υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων, το εξεταστικό
σύστηµα, τα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, που εισάγουν τη δεξιότητα και την πληροφορία σε βάρος
της κριτικής σκέψης και της ολόπλευρης γνώσης.
- Συνδέεται ευθέως µε απολύσεις και τη µισθολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών. Με αυτή την έννοια
έχει καθαρά τιµωρητικό χαρακτήρα και στοχεύει στην εµπέδωση ενός κλίµατος υποταγής, φόβου και ασφυκτικού ελέγχου στα σχολεία µέσω της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών.
Αυτή την κατεύθυνση υπηρετούν τα σεµινάρια των διευθυντών που οργανώνει το υπουργείο ταυτόχρονα
σε πολλά σηµεία της Αττικής και στην περιοχή µας, στο 5ο και 12ο ∆.Σχ. Καλλιθέας την Τρίτη 17/6 και
την Πέµπτη 19/6.
Το σωµατείο µας έχει ήδη οργανώσει το αγωνιστικό του πρόγραµµα. Ήδη η ∆ΟΕ έχει εξαγγείλει 48ωρη
απεργία και συγκεντρώσεις ακύρωσης των σεµιναρίων. Εµείς θα είµαστε στις θέσεις µας… µε τα πανό
µας, τις ντουντούκες µας, τα τραγούδια µας και κυρίως µε την αξιοπρέπεια του αγωνιζόµενου και όχι του
υποτακτικού στην εξουσία, µε την αγάπη στο δηµόσιο σχολείο και στους µαθητές µας. Γιατί αξιολόγηση
σηµαίνει δάσκαλος σκυφτός, αµόρφωτος λαός!
Τα σεµινάρια της ντροπής θα ακυρωθούν !
Με αυτό το σκεπτικό, σας καλούµε σε κοινούς αγώνες, σε ένα κοινό µέτωπο για το καθολικό δικαίωµα
στη µόρφωση, για το δηµόσιο και δωρεάν σχολείο των αναγκών και των ονείρων µας.
Σας καλούµε να σταθείτε στο πλευρό µας, την Τρίτη 17 Ιούνη, στις 7:30 πµ. , στη συγκέντρωση έξω από
το 5ο (Σαπφούς και Καλυψούς) και το 12ο (Λυκούργου και Αργυροκάστρου)∆. Σχ. Καλλιθέας

Η παρουσία σας θα είναι κρίσιµη και απαραίτητη.
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