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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του
συλλόγου μας.

ΘΕΜΑ: “ Kλιμάκιο του ΟΟΣΑ που κάνει πλέον βόλτες στα σχολεία μας ”
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αν ένα ωραίο πρωί χτυπήσουν την πόρτα του σχολείου σας...και εμφανιστεί κάποιος εκπρόσωπος
της Διοίκησης μαζί με δύο «συμπαθέστατους» κυρίους της αλλοδαπής και αρχίσουν να
διατυπώνουν αθώες φαινομενικά ερωτήσεις όπως: πόσοι είναι οι μόνιμοι και πόσοι οι
αναπληρωτές στο σχολείο, αν οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν στο σχολείο διαθεματικά, αν το
σχολείο έχει την αναγκαία αυτονομία να βρει επιπρόσθετη χρηματοδότηση από χορηγούς, να
ξέρετε ότι δεν πρόκειται για τουρίστες με εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα γύρω από τη λειτουργία του
ελληνικού δημόσιου σχολείου. Είναι το κλιμάκιο του ΟΟΣΑ που κάνει πλέον βόλτες στα
σχολεία μας.
Πράγματι πριν λίγες ημέρες, κλιμάκια του ΟΟΣΑ επισκέφτηκαν δημόσια σχολεία, δημοτικά και
γυμνάσια, Πανεπιστήμια και φροντιστήρια. Συνοδεύονταν από στελέχη του υπουργείου παιδείας,
τα οποία, ως θλιβερή κουστωδία προθύμων, αποδείχτηκαν βασιλικότερα του βασιλέως: για
παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας «επίσκεψης» στην Εύβοια, ο Διευθυντής β/θμιας
εκπαίδευσης, συνοδεύοντας το κλιμάκιο του ΟΟΣΑ, χαρακτήρισε το 20% των εκπαιδευτικών
ανίκανους και στη συνέχεια προχώρησε σε έγγραφη επίπληξη τα μέλη της ΕΛΜΕ που
επισκέφτηκαν το σχολείο για «παράνομη απουσία από το σχολείο τους»!
Τα κλιμάκια του ΟΟΣΑ, επισήμως προσκεκλημένα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
εγκατεστημένα ήδη από το Σεπτέμβριο στο υπουργείο Παιδείας, δεν ήρθαν απλώς για να συντάξουν
μια έκθεση για την εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα ακόμα γύρο «διαπραγματεύσεων» με εργαλείο
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επίδικο
συγκεκριμένα
«προαπαιτούμενα»: Δραστικές περικοπές και αναδιαρθρώσεις, αυτονομία της σχολικής μονάδας και
λειτουργία της με όρους επιχείρησης, αποκέντρωση με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική
αυτοδιοίκηση, αξιολόγηση και αυξημένη λογοδοσία. Αυτές οι βασικές συντεταγμένες του ΟΟΣΑ

αποτελούν τη σταθερή πυξίδα όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ που διαδέχτηκε και εφαρμόζει την πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων (ΝΔΠΑΣΟΚ), της Ε.Ε, του Δ.Ν.Τ., που ψηφίζει νέα μνημόνια κι έχει αναλάβει να ολοκληρώσει την
αντιδραστική αναδιάρθρωση όλων των δομών, με τις λιγότερο δυνατές αντιδράσεις, είναι αυτή
που προσκάλεσε τον ΟΟΣΑ, παρήγγειλε την έκθεσή του και αναλαμβάνει να προωθήσει τις
εκπαιδευτικές του επιλογές έχοντας την κύρια πολιτική ευθύνη γι’ αυτές τις εξελίξεις. Γι’ αυτό οι
προσλήψεις αναπληρωτών γίνονται με το σταγονόμετρο, οι μόνιμοι διορισμοί έχουν απαγορευτεί
ακόμα και ως σκέψη, η αξιολόγηση με διάφορες μορφές και εκδοχές επανέρχεται. Σε αυτό το
πλαίσιο και ο Μητσοτάκης προχώρησε στις γνωστές δηλώσεις του για πρόσληψη των
εκπαιδευτικών από τους διευθυντές, επιλογή σχολείων και εισαγωγή των voucher στην
εκπαίδευση.

Ο ΟΟΣΑ intra portas
Η εκτεταμένη επιτήρηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ κι η παρακολούθηση των όποιων εκπαιδευτικών αλλαγών ξεκινάει πολύ πριν την
υπογραφή του τρίτου Μνημονίου. Το Μάρτιο του 2015, μόλις δύο μήνες μετά τις εκλογές του
Γενάρη, θεσμοθετείται η Κοινή Διευθύνουσα Επιτροπή (Joint Steering Committee) ΟΟΣΑΕλλάδας. Οι τελευταίες εκθέσεις του ΟΟΣΑ προετοιμάζονται με αίτημα της κυβέρνησης σε
άμεση συνάρτηση με τις σχετικές δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών που απορρέουν από το τρίτο
Μνημόνιο. Η ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι
παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα θέτουν συγκεκριμένα ζητήματα όπως:


επαναφορά της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων με σκοπό την ανάπτυξη μιας
«κουλτούρας αξιολόγησης» στο εκπαιδευτικό σύστημα



αξιολόγηση των σχολείων με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών τους
εισάγοντας μια «μίνι ελληνική PISA»



σύνδεση της χρηματοδότησης των σχολείων με την εξωτερική αξιολόγησή τους – το
παράδειγμα της Χιλής, που προτείνει ο ΟΟΣΑ ως πρότυπο χρηματοδοτικής φόρμουλας,
είναι επί της ουσίας ένα πρόγραμμα κουπονιών (vouchers) για τη φοίτηση των πιο
αδύναμων κοινωνικών ομάδων σε διαφορετικούς τύπους σχολείων ανάλογα με την
επιλογή των γονέων τους, συμπεριλαμβανομένων και των «αυτόνομων» ιδιωτικών
σχολείων



πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιλογή και
αξιολόγησή του από το διευθυντή/μάνατζερ κάθε σχολείου



πάγωμα των διορισμών με κατάργηση – καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας των
εκπαιδευτικών και κατάργηση δομών – συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου



αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με πρώτο βήμα την κατάργηση της
κλιμακωτής μείωσης με τα χρόνια υπηρεσίας



αλλαγή του τρόπου πρόσληψης για μόνιμους και αναπληρωτές με εισαγωγή του
προσοντολόγιου και απαξίωση της προυπηρεσίας και ανακύκλωση της ανεργίας



πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας με κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
του πτυχίου

Δεν είναι λοιπόν δυστυχώς ένα κακόγουστο ανέκδοτο. Το είδαμε πλέον και αυτό με την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: οι δολοφόνοι του δημόσιου σχολείου σε παγκόσμιο επίπεδο να
κυκλοφορούν με πλήρη ελευθερία κινήσεων στα σχολεία μας, προκειμένου να μας προτείνουν
μετέπειτα, όπως το 2011, μια από τα ίδια, δηλαδή αξιολόγηση εκπαιδευτικών και απολύσεις,
λειτουργία των σχολείων με όρους επιχειρήσεων, διαφοροποιημένη χρηματοδότηση, προσλήψεις
εκπαιδευτικών ανά σχολείο και αξιολόγηση των σχολικών μονάδων με βάση τις επιδόσεις των
μαθητών τους. Οι επισκέψεις του ΟΟΣΑ στα σχολεία μας είναι πλέον μια πραγματικότητα. Το
μόνο που θέλουν να ισχυριστούν αυτή τη φορά είναι ότι η συνταγή ΟΟΣΑ έχει προκύψει μετά
από διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα. Νομιμοποίηση αναζητούν τα κλιμάκια του
ΟΟΣΑ και η κυβέρνηση για να επιβάλλουν μια πολιτική που εδώ και μήνες είναι
προαποφασισμένη, όπως περίτρανα φαίνεται από την ενδιάμεση έκθεση του υπερεθνικού
οργανισμού που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Τα κλιμάκια του ΟΟΣΑ εγκατεστημένα όλο τον
Σεπτέμβρη στο υπουργείο Παιδείας ενώ σχεδίασαν το νέο γύρο επίθεσης στα μορφωτικά
δικαιώματα των μαθητών μας και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών είχαν το πολιτικό
θράσος να επισκεφτούν τα δημόσια σχολεία που μαστίζονται από την αδιοριστία, την ελαστική
απασχόληση και τη χρόνια υποχρηματοδότηση.

Καθόλου τυχαία η επίσκεψη του ΟΟΣΑ συνοδεύεται από πλήθος δημοσιευμάτων που
προσπαθούν να καλλιεργήσουν μια εικόνα πλήρους απαξίωσης του δημόσιου σχολείου. Μεγάλης
κυκλοφορίας εφημερίδα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε δημοσίευσε πρωτοσέλιδο με το τίτλο
“Είδε και έφριξε” ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας ότι στη νέα έκθεση η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
θα είναι υπογραμμισμένη με κόκκινα γράμματα. Αλήθεια γνωρίζουν από τώρα το πόρισμα του
ΟΟΣΑ πριν καν συνταχθεί; Η τακτική αυτή είναι δυστυχώς παγκοσμίως γνωστή, ο
χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού συστήματος ως αποτυχημένου με βάση τα κριτήρια ΟΟΣΑ,
οδηγεί στην τελική υιοθέτηση των αντιεκπαιδευτικών του προτάσεων, μετά από ένα κλίμα
πανικού που έχουν καλλιεργήσει συντονισμένα τα ΜΜΕ. Ετοιμάζεται ένας νέος γύρος αντιλαϊκής
επίθεσης, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.


Όλοι αυτοί οι κύριοι του ΟΟΣΑ είναι βασικοί πολέμιοι του δημόσιου σχολείου και
είναι ανεπιθύμητοι στα σχολεία μας! Δεν απαντάμε σε καμία ερώτησή τους και δε
συμμετέχουμε στον έλεγχό τους! Αν επισκεφτούν το σχολείο σας, ενημερώστε το
σωματείο.



Καλούμε τη ΔΟΕ να καταγγείλει τον ΟΟΣΑ, τις επισκέψεις του στα σχολεία και την
κυβέρνηση που τις επέτρεψε!



Δεν συνομιλούμε με αυτούς που προτείνουν και προωθούν τη εκπαίδευση τω λίγων
και «αρίστων», την απόσυρση του κράτους από τις ευθύνες του, την μετατροπή της
εκπαίδευσης σε επιχείρηση με προϊόντα τους μαθητές και κριτήριο το κέρδος.

Ως σύλλογος θα απαντήσουμε σε ένα μόνο ερώτημα που έθεσε ο ΟΟΣΑ στους
συναδέλφους μας:
Ποιο είναι το όραμά μας για το δημόσιο σχολείο.
Είναι το δημόσιο ενιαίο 12χρονο σχολείο με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
κι εκπαίδευση, σε μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εργατικής
χειραφέτησης, χωρίς επιτροπεία από τους υπερεθνικούς οργανισμούς.
Για το όραμά μας αυτό δεν χρειαζόμαστε τον ΟΟΣΑ, αρκούν οι αγώνες μας και οι
αγώνες όλου του λαϊκού κινήματος. Και με αυτό το όραμά μας για το δημόσιο σχολείο θα
συγκρουστούμε με την πολιτική της κυβέρνησης του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.

