Συναγερμός!
Η αύξηση του ωραρίου, η αύξηση των μαθητών
ανά τμήμα και η αξιολόγηση στην εκπαίδευση
σε ρόλο «Iφιγένειας» για τη γ’ αξιολόγηση

Λόλν γεληθό μεζεθσκό κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηα λέα γηα ηε ζπκθσλία, ζε όηη αθνξά
ηε γ΄αμηνιόγεζε, ζηνπο κόληκνπο θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο. ύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ηνπ
ππνπξγνύ Σζαθαιώηνπ, ηα ζπκθσλεζέληα αλακέλεηαη λα έξζνπλ ζηε Βνπιή πξηλ ηα
Υξηζηνύγελλα θαη έλα πνιπλνκνζρέδην ζα έξζεη κεηά ηηο γηνξηέο, ώζηε ζην επόκελν
Eurogroup, ζηηο 22 Γελάξε, λα έρνπλ θιείζεη όια ηα πξναπαηηνύκελα γηα λα ηειεηώζεη ε γ’
αμηνιόγεζε. Λε θνηλή αλαθνίλσζή ηνπο, επίζεο, νη ζεζκνί επηβεβαηώλνπλ ηε ζπκθσλία, αιιά
ηνλίδνπλ όηη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα εθαξκόζεη ην ηαρύηεξν δπλαηό “ηα πξναπαηηνύκελα ” γηα λα
νινθιεξσζεί ε γ’ αμηνιόγεζε.
Έλα ηέηνην πξναπαηηνύκελν, πέξα από ηελ αύμεζε καζεηώλ αλά ηκήκα, γηα ηελ νπνία
έλα πξώην βήκα έρεη ήδε λνκνζεηεζεί κε ην ΠΓ 79, όπνπ ηα απνηειέζκαηα ζα θαλνύλ ηα
επόκελα ρξόληα - όηαλ θαλέλα ηκήκα ζηα αζηηθά θέληξα δελ ζα έρεη θάησ από 25 καζεηέο θαη ηα
γεσγξαθηθά όξηα ζα πάλε πεξίπαην, είλαη θαη ε πεξαηηέξσ αύμεζε σξαξίνπ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Επαλήιζε ηώξα σο απαίηεζε ησλ ζεζκώλ, αθνύ ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ
ην είρε απνδερζεί θαη ππνγξάςεη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ηνπ 4 νπ κλεκνλίνπ, ώζηε
λα εθαξκνζηεί από ην λέν ζρνιηθό έηνο, δει. επηέκβξην ηνπ ’18.
Αλαδεηθλύνληαη γηα κία αθόκε θνξά νη ζηόρνη ησλ ζεζκώλ γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
δαπαλώλ γηα ηελ παηδεία κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, γηα
εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο γηα αύμεζε ηνπ θέξδνπο όζσλ ηδησηώλ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε αδηαθνξία γηα ην πξνζθεξόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν ζηε Γεκόζηα
εθπαίδεπζε.

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ έθαλε όια ηα βήκαηα πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα λα
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ θαη λα πεηύρεη ην ζηόρν ηεο θαηάξγεζεο ή
έζησ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαπιεξσηώλ. Οη παξεκβάζεηο Φίιε ζηελ θαηεύζπλζε
ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θάζε ζρνιείνπ, νη δάζθαινη λα δηδάζθνπλ όια
ηα γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη λα δξνκνινγείηαη δηδαζθαιία ηνπο ζε όιεο ηηο δνκέο ηεο εηδηθήο
αγσγήο, ελ γέλεη νη δεύηεξεο θαη ηξίηεο αλαζέζεηο ζε Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
δειαδή ην πλεύκα ηεο απν-επαγγεικαηνπνίεζεο, ην ζρνιείν- ρπιόο θαη όινη ηα θάλνπλ όια!!!,
είραλ ζηόρν ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθώλ γηα λα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ην
δηδαθηηθό σξάξην όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηε λέα αύμεζε.
Έηζη κε ηα λέα δεδνκέλα, αθόκα θη απηνί πνπ εξγάδνληαη έζησ θαη σο αλαπιεξσηέο
γηα ρξόληα θαη θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ζα βξεζνύλ ζηελ αλεξγία αλ πεξάζνπλ
ηα λέα εθηαιηηθά ζελάξηα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ε ηξόηθα ή ζεζκνί δελ επέηξεπαλ, θαη νη
θπβεξλήζεηο απνδέρνληαλ, δηνξηζκνύο θαη δελ ίζρπζε πνηέ θακία πνζόζησζε ζηελ εθπαίδεπζε,
νύηε 1/10 νύηε 1/5, κεηαμύ πξνζιήςεσλ θαη απνρσξήζεσλ.Όζν γηα ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα
πξνζαξκνγή ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ηζρύνπλ ζηελ Δ.Δ., δελ είλαη ηίπνηα άιιν από
πηέζεηο γηα πξνζαξκνγή ζηηο αθξαίεο λενθηιειεύζεξεο, θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο
πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ αληαγσληζκό γα αύμεζε ησλ
θεξδώλ αιιά θαη ηελ ππνηαγή όινπ ηνπ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο.
Απηόο είλαη εμάιινπ θαη ν βαζηθόο ζηόρνο πνπ έξρεηαη θαη επαλέξρεηαη (όπσο θαη ηηο
ηειεπηαίεο κέξεο) ε αμηνιόγεζε ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ ήδε ε θπβέξλεζε όξηζε ην πιαίζην
εθαξκνγήο ηεο κέζα από ηελ πξόηαζε πνπ αλαθνίλσζε γηα ηηο «λέεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο
ζηελ εθπαίδεπζε». Η επηβνιή ηεο αμηνιόγεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
πξνζθέξεη ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε Δεκόζηα εθπαίδεπζε κε όξνπο αγνξάο, ππνηαγκέλε πιήξσο
ζηνπο θαλόλεο θαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο πνπ πξνϋπνζέηνπλ ρεηξαγσγεκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζε
νκεξία.
Αλεμάξηεηα από ηνπο ειηγκνύο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη ηηο θηλήζεηο ηαθηηθήο πνπ κπνξεί
λα επηιεγνύλ ώζηε νη ζπλζήθεο θαη ν ρξόλνο λα είλαη ν θαηάιιεινο ώζηε εύθνια λα πηνζεηεζνύλ
επώδπλα κέηξα, έρεη απνδεηρζεί όηη ηα ρξόληα ησλ κλεκνλίσλ νη ζεζκνί δελ μερλνύλ θαη δελ
παξαηηνύληαη από ζπκθσλίεο πνπ νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ππνγξάςεη αιιά θαη ε πιήξεο ππνηαγή ησλ
θπβεξλήζεσλ ζηηο επηηαγέο ηεο ηξόηθαο ή ησλ ζεζκώλ, όπσο αξέζεη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ,
ε πεξαηηέξσ αύμεζε σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ θαη ε
θαηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ, ε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα
είλαη πάληα εδώ.
Αλ ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα δελ αληηδξάζεη άκεζα, ππεξαζπηδόκελν ηηο ζηνηρεησδώο
αλζξώπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα επηδείμεη ηελ αλαγθαία αιιειεγγύε ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο
αλαπιεξσηέο πνπ δεθάδεο ρξόληα ζηεξίδνπλ ην Δεκόζην ζρνιείν, ζα δνύκε ηα επόκελα ρξόληα
κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο λα εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο γαιέξαο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο λα
πεηηνύληαη κεηά θαη από 15 ρξόληα εξγαζίαο, ζαλ “ζηπκκέλεο ιεκνλόθνππεο ” ζηελ
αλεξγία, ζε ειηθία άλσ ησλ 40 εηώλ.
Η εθθσθαληηθή ζησπή πνπ επηδεηθλύνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο ζηε ΔΟΕ θαη ηελ ΟΚΛΕ,
απέλαληη ζηε λενθηιειεύζεξε αλαδηάξζξσζε πνπ ζπληειείηαη από ηελ Ιπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ, ηνλ
ΟΟΑ θαη ππό ηηο επινγίεο ηνπ Ι. Λεηζνηάθε, κπνξεί λα μεπεξαζηεί από ηελ αλάπηπμε
πξαγκαηηθώλ αγώλσλ ηώξα ζε όιε ηελ εθπαίδεπζε κε ςπρή ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, γηα
ηελ αληίζηαζε θαη ηε ζύγθξνπζε κε απηά ηα κέηξα θαη αλππνρώξεην ζηόρν λα κελ
πεξάζνπλ!

εκαίλνπκε ζπλαγεξκό, μεζεθσλόκαζηε θαη δηεθδηθνύκε:
•
Ληζζό αμηνπξεπή γηα δσή αμηνβίσηε! Δπαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ,
μεπάγσκα ησλ κηζζνινγίσλ, επαλαθνξά όισλ ησλ ζπληάμεσλ κέρξη 1.500€ ζηα πξν
κλεκνλίνπ επίπεδα, αύμεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ ζηηο 12.000€, θαηάξγεζε ηνπ ΕΜΦΘΑ, ζην δξόκν
γηα ηελ απνθαηάζηαζε όισλ ησλ εηζνδεκαηηθώλ απσιεηώλ ηεο ηειεπηαίαο νθηαεηίαο, ηελ άξζε ησλ
θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ, ηελ αλαηξνπή ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ θαη ξπζκίζεσλ.

•
Θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ 79, ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ δηαηάμεσλ θαη όισλ ησλ
κλεκνληαθώλ πεξηθνπώλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Ιαλέλαλ απνθιεηζκό
καζεηώλ από όιεο ηηο δνκέο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Σκήκαηα έληαμεο, Σάμεηο Τπνδνρήο,
Παξάιιειε ηήξημε,κε έλαλ εθπαηδεπηηθό γηα θάζε παηδί πνπ ηελ έρεη αλάγθε. Λα δνζνύλ
νξγαληθέο ζέζεηο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ ζηελ Π.Δ. Θακηά δεύηεξε
θαη ηξίηε αλάζεζε από ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα
εηδηθνηήησλ θαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή.
•
Καδηθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο ΣΩΡΑ! Κόληκν δηνξηζκό όισλ ησλ αλαπιεξσηώλ
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη έζησ θαη κηα ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Ιαη κέρξη ηόηε, πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα αδεηώλ, αζθάιηζεο, πγείαο θαη πεξίζαιςεο
ζηνπο αλαπιεξσηέο, ίδηα κε εθείλα ησλ κόληκσλ ζπλαδέιθσλ.
•
Λόληκνπο δηνξηζκνύο κε βάζε ηελ πξνϋπεξεζία θαη ην ρξόλν ιήςεο πηπρίνπ. Όρη ζηα
ειαζηηθά ζπζηήκαηα πξόζιεςεο, όρη ζην λ.3848 θαη ζην πξνζνληνιόγην.
•
Δληαίν δσδεθάρξνλν δεκόζην δσξεάλ ζρνιείν ρσξίο θξαγκνύο θη απνθιεηζκνύο,
δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή. Θαλέλα παηδί 4-6 εηώλ έμσ από ην δεκόζην
λεπηαγσγείν. Όρη ζηα voucher θαη ηελ πξηκνδόηεζε ησλ δεκνηηθώλ θαη ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ.
•
Γελλαία ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα θάιπςε όισλ ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ,
ζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, ππνδνκέο θαη αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. Ιακηά ζύκπηπμε ηκήκαηνο,
κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αξηζκώλ αλά ηκήκα, 20 παηδηά ζηελ ηάμε, 15 παηδηά ζηελ Α΄- Β’
Γεκνηηθνύ θαη ζην Λεπηαγσγείν.
•
Θαηάξγεζε ηεο αμηνιόγεζεο θάζε είδνπο θαη θάζε κνξθήο θαη όινπ ηνπ ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ αλαθνξάο ηεο. Γεκνθξαηηθό ζρνιείν κε όιε ηελ εμνπζία ζηνπο ζπιιόγνπο
δηδαζθόλησλ, μήισκα όινπ ηνπ κεραληζκνύ ησλ αμηνινγεηώλ.
•
Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, λέα θαη ζύγρξνλα, πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή
ζθέςε, ηελ νιόπιεπξε γλώζε θαη ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε. Ιαηάξγεζε όινπ ηνπ πιέγκαηνο
ηδενινγηθνύ θξνλεκαηηζκνύ ζην ζρνιείν. Απόζπξζε ησλ ηδησηώλ, ησλ ρνξεγώλ, ηνπ ΟΟΑ
θαη ηεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ από ην Γεκόζην ζρνιείν.
ε θνηλό κέησπν κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο μαλαδσληαλεύνπκε ην πλεύκα ηεο
αληίζηαζεο, νξγαλώλνπκε ηελ εξγαηηθή απάληεζε ζην κλεκνληαθό εθηάιηε θαη ηε
γ΄αμηνιόγεζε. πκκεηέρνπκε καδηθά ζηελ παλεξγαζηηθή απεξγία ηεο 14εο Γεθέκβξε κε
ζηόρν λα θνπληώζεη ε θνηλσληθή αληίζηαζε, λα κελ πεξάζνπλ ηα κέηξα ηεο
γ΄αμηνιόγεζεο ( λέα κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ από 1/1/2019 θη αλ ρξεηαζηεί από ην 2018,
δηεύξπλζε ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο, πξνώζεζε ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ, ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο
ελέξγεηαο, ηνπ λεξνύ θαη ησλ ΛΛΛ, πεξηθνπέο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ, δηεπθόιπλζε ησλ
πιεηζηεξηαζκώλ, άξζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξώηεο θαηνηθίαο, θαιθίδεπζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο
απεξγίαο), λα αλνίμεη ν δξόκνο γηα λα εηηεζνύλ νη θπβεξλώληεο θη νη κλεκνληαθέο
πνιηηηθέο ζην πεδίν ησλ θνηλσληθώλ αγώλσλ!

