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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΕΚΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΣΗ ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ

ΝΔΟ ΥΔΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Η ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ θαηαζέηεη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηεο.
ΞΔΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΤΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΠ: ηελ παξνύζα θάζε ε ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΓΔΝ
ΤΜΦΩΝΔΙ ζηελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ηνπ Νένπ ρεδίνπ Αμηνιόγεζεο (ΝΑ) ζε πκβνύιην
Γεκνηηθήο θαη Μέζεο ή πκβνύιην Παηδείαο γηα ιήςε απόθαζεο ΔΡΗΜΗΝ ΣΗ ΠΟΔΓ!
Η ΠΑΓΔΓ-ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ κεηά από ελδειερή κειέηε ηεο “Αλαζεωξεκέλεο πξόηαζεο γηα έλα λέν ζύζηεκα
αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ” θαη πνιιαπιώλ ζπδεηήζεωλ ζηα δηάθνξα
ζώκαηά ηεο θαηέζεζε εκπεξηζηαησκέλεο απόςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο ζηε δηαθηλεζηαθή επηηξνπή πνπ
ζπζηάζεθε από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΠΟΕΔ.
Γηα λα είκαζηε αληηθεηκεληθνί θαη δίθαηνη πξέπεη λα δειώζνπκε όηη ζηε θηινζνθία ηεο αλαζεωξεκέλεο πξόηαζεο ηνπ
ΤΠΠ γηα έλα λέν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλνληαη πξόλνηεο νη νπνίεο θηλνύληαη πξνο ηελ νξζή θαηεύζπλζε (π.ρ.
ζαθήο δηάθξηζε ηεο δηακνξθωηηθήο -γηα βειηίωζε- από ηε ζπγθξηηηθή/ηειηθή αμηνιόγεζε -γηα ζθνπνύο πξναγωγήο-,
εηζαγωγή ζπζηήκαηνο απηναμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίωζή ηεο, δεκηνπξγία
ελαιιαθηηθώλ βαζκίδωλ αλέιημεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, ζπγθέληξωζε δεδνκέλωλ αμηνιόγεζεο γηα ζθνπνύο πξναγωγήο
από δηαθνξεηηθέο πεγέο).
Από ηελ άιιε όκσο πξέπεη λα δειώζνπκε επζαξζώο θαη θαηεγνξεκαηηθά όηη νη πξόλνηεο α) ηνπ θεθαιαίνπ
«Αλαθαηαλνκή ησλ πθηζηάκελσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ (ζέζεσλ πξναγσγήο)» θαη β) ηνπ παξαξηήκαηνο, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηερληθήο πθήο (δηδαθηηθόο ρξόλνο θαη κηζζνδνζία αλά ζέζε πξναγωγήο θαη αλά βαζκίδα
εθπαίδεπζεο, αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ηνπο νπνίνπο ζα αλαιάβεη λα ζηεξίδεη ν Παηδαγωγηθόο ύκβνπινο, νηθνλνκηθό
θόζηνο πξόηαζεο θιπ) ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο ζηελ νπζία αλαηξνύλ ηελ όιε θηινζνθία ηεο αλαζεσξεκέλεο
πξόηαζεο θαη νδεγνύλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ην λέν ζρέδην ζε απνηπρία, αθνύ δε ζα κπνξέζεη λα
εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα από ην πθηζηάκελν.
πγθεθξηκέλα θαη μεθάζαξα ζεκεηώλνπκε ηα εμήο:

1. Δπζηπρώο ην παξάξηεκα θαη ε πξόηαζε γηα 3. Η ζύγθξηζε ηωλ ξπζκίζεωλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλαθαηαλνκή ηωλ
πθηζηάκελωλ νξγαληθώλ ζέζεωλ (ζέζεωλ πξναγωγήο) ζε δεκνηηθή θαη
αλαθαηαλνκή ηωλ νξγαληθώλ ζέζεωλ
κέζε εθπαίδεπζε είλαη αλαπόθεπθηε. Η λέα πξόηαζε ηνπ ΤΠΠ είλαη
ραξαθηεξίδνληαη από κία νηθνλνκίζηηθε
πξνθιεηηθή θαη κεησηηθή εηο βάξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο
πνιηηηθή κε ηελ έλλνηα όηη ην ΤΠΠ ζέιεη λα
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο (δ/ισλ θαη λεπηαγσγώλ). Αληί ε δηαθνξά
εθαξκόζεη λέν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο κε
ζε κηζζνδνζία θαη σξάξην λα κεηώλεηαη αληηζέησο απμάλεηαη.
κεδεληθό θόζηνο! Τπνγξακκίδνπκε όηη
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη:
Δθπαηδεπηηθή
Μεηαξξύζκηζε
ρσξίο
νηθνλνκηθό θόζηνο δελ κπνξεί λα
 νη δηεπζπληέο:
εθαξκνζηεί θαη λα πεηύρεη. Δηαθνξεηηθά, ζα
 ηωλ ζρνιεηώλ κέζεο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ δηδαθηηθό ρξόλν θαη
είλαη κεηαξξύζκηζε κόλν ζηε ζεωξία θαη γηα
βξίζθνληαη ζηελ θιίκαθα Α13+2 πξνζαπμήζεηο.
επηθνηλωληαθνύο ζθνπνύο .

 ηωλ ζρνιείωλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ δηδαθηηθό ρξόλν από 7
2. Οη ζέζεηο πξναγσγήο αληί λα απμεζνύλ γηα
λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο αλαβαζκηζκέλεο
αλάγθεο θαη θαζήθνληα, ζηελ νπζία
κεηώλνληαη αθνύ κέξνο ηωλ πθηζηάκελωλ
ζέζεωλ ζα δνζεί γηα ηε ζέζε ηνπ Αλώηεξνπ
Εθπαηδεπηηθνύ (66 ζπλνιηθά) ν νπνίνο δελ έρεη
θακία ζρέζε κε ηε δηεπζπληηθή νκάδα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.

-15 περιόδοσς, ανάλογα με ηο μέγεθος ηης ζτολικής μονάδας
(ρωξίο λα αλαθέξεηαη μεθάζαξν θξηηήξην) θαη βξίζθνληαη ζηελ
θιίκαθα Α12+2 πξνζαπμήζεηο.

 νη Γηνηθεηηθνί Βνεζνί Γηεπζπληέο:

 ηωλ

ζρνιεηώλ κέζεο εθπαίδεπζεο έρνπλ δηδαθηηθό ρξόλν 10
πεξηόδωλ θαη βξίζθνληαη ζηελ θιίκαθα Α12+2 πξνζαπμήζεηο.

 ηωλ

ζρνιείωλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ δηδαθηηθό ρξόλν 19
πεξηόδωλ θαη βξίζθνληαη ζηελ θιίκαθα Α11+2 πξνζαπμήζεηο.
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Γπλακηθή αληίδξαζε ζε πεξίπησζε παξάθακςεο ηεο ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίαο
4. Δίλαη αδύλαην γηα έλαλ εθπαηδεπηηθό 5. ηελ Πξνδεκνηηθή Εθπαίδεπζε δε δηαρωξίδνληαη νη ζέζεηο
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο λα αλαιάβεη θαη
πξναγωγήο ζην επίπεδν ηνπ βνεζνύ δηεπζπληή ζε δηνηθεηηθνύο
λα εθπιεξώζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο
θαη παηδαγωγηθνύο ζπκβνύινπο. Καη πάιη νη λεπηαγσγνί καο
(λένπο) ξόινπο κε ην δηδαθηηθό ρξόλν ν
ινγίδνληαη δεύηεξεο ή αθόκε θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο
νπνίνο πξνηείλεηαη ζηελ αλαζεσξεκέλε
εθπαηδεπηηθνί!
πξόηαζε ηνπ ΤΠΠ. Γηα παξάδεηγκα, πώο 6. Κακία αλαθνξά ζην δηδαθηηθό ρξόλν ηωλ απιώλ δαζθάιωλ/
είλαη εθηθηό γηα έλα Παηδαγωγηθό ύκβνπιν
λεπηαγωγώλ. Σν αίηεκα γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ
λα έρεη δηδαθηηθό ρξόλν 19 πεξηόδωλ θαη
ρξόλνπ ΟΛΩΝ ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξαγλσξίδεηαη από ην
παξάιιεια λα είλαη ππνρξεωκέλνο λα
ΤΠΠ. Η κάδα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ καο ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη
ζηεξίδεη 10 ζπλαδέιθνπο ζηε ζρνιηθή ηνπ
κε ηνλ πθηζηάκελν δηδαθηηθό ρξόλν. Εδώ ππελζπκίδνπκε όηη όηαλ
κνλάδα; εκεηώλνπκε όηη ν Παηδαγωγηθόο
κηιάκε γηα αλαδηάξζξωζε, ωο ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ, ελλννύκε
ύκβνπινο ζηε Μέζε Εθπαίδεπζε, ν νπνίνο
δύν πξάγκαηα: α) ηε κείωζε ηνπ ζπλνιηθνύ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ
ζα έρεη αθξηβώο ηα ίδηα θαζήθνληα θαη
πνπ εξγαδόκαζηε από ηνλ πξώην ρξόλν θαη β) ηε κείωζε ηνπ
επζύλεο, ζα έρεη 14 πεξηόδνπο δηδαθηηθό
ρξόλνπ απηνύ ζε πην ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. αληί ε
ρξόλν θαη κάιηζηα ζα ακείβεηαη
κείωζε λα επέξρεηαη ζην 15ν έηνο ππεξεζίαο λα επέξρεηαη ζην
πεξηζζόηεξν.
8ν).

Από ηελ άιιε ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε όηη νη δηαθσλίεο θαη επηθπιάμεηο καο γηα ηελ
αλαζεσξεκέλε πξόηαζε δελ εζηηάδνληαη κόλν ζηα παξαπάλσ έμη ζεκεία. Οη δηαθσλίεο καο
επεθηείλνληαη ζε πνιιά ζεκεία, ηόζν όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ηεο πξόηαζεο (ζύζηεκα
αμηνιόγεζεο κε ζπγθεξαζκό ησλ 2 πξνηεηλόκελσλ δηαδηθαζηώλ, ξόινο ΔΔΤ, βαξύηεηα θξηηεξίσλ,
κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο θ.ά.) αιιά θαη όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο
δηαθαίλεηαη κέζα από ην Παξάξηεκα. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ε ΠΟΕΔ έρεη ππνβάιεη ζηηο αξρέο
Μαξηίνπ 2011 επηζηνιή πξνο ην ΤΠΠ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαηάινγνο 45 ελδεηθηηθώλ
εξωηεκάηωλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ πνπ αθνξνύλ ζην Νέν Πξνηεηλόκελν ρέδην Αμηνιόγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ.
Ωο ΠΑΓΔΓ-ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ζέινπκε λα
ζηείινπκε ην μεθάζαξν κήλπκα πξνο ην ΤΠΠ
όηη γηα καο, ζηελ παξνύζα θάζε, δελ ηίζεηαη
ζέκα παξαπνκπήο ηνπ ζέκαηνο ηνπ λένπ
ζρεδίνπ αμηνιόγεζεο ζε πκβνύιην
Γεκνηηθήο θαη Μέζεο ή πκβνύιην Παηδείαο
γηα ιήςε απόθαζεο εξήκελ ηεο ΠΟΔΓ! ε
αληίζεηε πεξίπησζε ε δπλακηθή αληίδξαζε
καο είλαη δεδνκέλε.
Θα κπνύκε ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαιόγνπ κε
ην ΤΠΠ γηα εθαξκνγή ελόο ζρεδίνπ
αμηνιόγεζεο κόλν εάλ:
1. Έρνπκε γξαπηώο ηηο απαληήζεηο ηνπ
ΤΠΠ ζηα εξσηήκαηα ηα νπνία έρνπκε
ππνβάιεη
2. Κιεζνύκε ζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε
ζθνπό λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά θαη λα
ζπλαπνθαζηζηεί ην Νέν ύζηεκα
Αμηνιόγεζεο
3. Απνζπξζεί ην Παξάξηεκα θαη ην
θεθάιαην
«Αλαθαηαλνκή
ησλ
πθηζηάκελσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ (ζέζεσλ
πξναγσγήο)» θαη θαηαηεζνύλ άιια, ηα
νπνία ζα ζπλάδνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηε
θηινζνθία ηνπ λένπ ζρεδίνπ θαη δελ
αλαηξέπνπλ
δπζκελώο
ηνπο
ζπζρεηηζκνύο κε ηε Μέζε Δθπαίδεπζε.

