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Για τα επόμενα βήματα της μάχης ενάντια στην αυτοαξιολόγηση-σφαγείο

Σάββατο 15/3, 2 μ.μ., Υπουργείο Παιδείας
Είμαστε όλοι και όλες εκεί!!!
Ακυρώνουμε το σεμινάριο της αξιολόγησης-σφαγείο
Θετικά εξελίχθηκε, πέραν ακόμη και των προσδοκιών μας, η καμπάνια των Συλλόγων
εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΥΣΠΕ Πειραιά και του μαχόμενου εκπαιδευτικού κινήματος ενάντια στην
επιχειρούμενη αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση. Οι ενημερωτικές συναντήσεις σχολείο το
σχολείο, η μαζικότατη συγκέντρωση υπογραφών στο κείμενο άρνησης του αξιολογικού
πλέγματος, ο συντονισμός των Συλλόγων Π.Ε. και η αποτυχία ανοιχτής διοργάνωσης σεμιναρίων
- σε συνδυασμό με τις μαζικές ακυρώσεις των σεμιναρίων σε όλη τη χώρα λόγω των
αποφασιστικών κινητοποιήσεων, δημιουργούν την αισιοδοξία για τη μάχη της αξιολόγησης.
Η ενότητα, η μαζική συσπείρωση των συναδέλφων γύρω από τις συλλογικές θέσεις και τα
βήματα αντίστασης που πραγματοποιούμε, δείχνουν το δρόμο για τη συνέχιση αυτής της
σημαντικής μάχης, στην οποία έχουμε ήδη πετύχει τους πρώτους μας στόχους, δηλαδή: τη
μαζική απονομιμοποίηση της αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης και των πολιτικών
επιλογών της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για το σχολείο της αγοράς.
Τη στιγμή λοιπόν, που υπάρχει μια τέτοιας έκτασης απονομιμοποίηση των
κυβερνητικών σχεδίων από την πλευρά των εκπαιδευτικών, τη στιγμή που όπως όλοι
γνωρίζουμε θα έχουμε τις πρώτες οριστικές απολύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης (καθώς
λήγει το 8μηνο της διαθεσιμότητας), τη στιγμή που για όλους μας το διακύβευμα είναι το ίδιο
το δικαίωμα στην εργασία δεν πρέπει να υπάρξει ούτε ένας συνάδελφος που θα
συνδράμει τα σχέδια του Υπουργείου. Δεν πρέπει και δε θα βρουν οπαδούς ανάμεσά
μας τα σχέδια για το μεγάλο διωγμό και τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Συνεχίζουμε ενωμένοι, συντονισμένοι οι σύλλογοι Π.Ε. Πειραιά, υλοποιούμε τα
συλλογικά μέτρα για την ακύρωση στην πράξη της αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης.
Επειδή είναι κοινός τόπος πως η μάχη αυτή είναι κρίσιμη για το μέλλον της δημόσιας
εκπαίδευσης, συνεχίζουμε ενωμένοι -περισσότερο από ποτέ- και αποφασισμένοι να
υλοποιήσουμε όλα τα μέτρα για την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη.
Συνεχίζουμε τις ενημερώσεις στα σχολεία και νηπιαγωγεία του Συλλόγου. Τα Δ.Σ. των
συλλόγων συντονισμένα θα ανταποκριθούν άμεσα σε κάθε αίτημα περαιτέρω ενημέρωσης
συναδέλφων, Συλλόγων Διδασκόντων και σχολικών μονάδων.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να κρατούν ενήμερο το σύλλογο για πιέσεις
άμεσης δρομολόγησης της αυτοαξιολόγησης και σε περίπτωση όπου κληθούν σχολικές
μονάδες από τη διοικητική πυραμίδα να πραγματοποιήσουν συνεδριάσεις για τα ζητήματα αυτά,
να ειδοποιούνται αμέσως τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας.
Δίνουμε τη μάχη σε κάθε σχολική μονάδα όχι μόνο για να μη συγκροτηθούν οι «ομάδες
εργασίας» της αυτοαξιολόγησης, αλλά και για να μη στηριχτούν από κανέναν συνάδελφο.

Ήδη, σε δεκάδες σχολεία των Συλλόγων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Πειραιά όπου έγινε
συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων για τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας, οι Σύλλογοι
Διδασκόντων ομόφωνα αποφάσισαν τη μη συγκρότηση.

Η χρησιμότητα της ομοφωνίας στην άρνηση είναι μεγάλη, ειδικά στο πλαίσιο της
τελευταίας εγκυκλίου Κεδίκογλου, η οποία αναγνωρίζει την προαιρετικότητα της συμμετοχής
μας στις ομάδες και άρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα της άρνησής μας.
Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να προδώσει τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου.
Κανένας δεν πρέπει να σταθεί στο πλάι του επιτιθέμενου υπουργείου. Όλοι οι συνάδελφοι
πρέπει να σταθούμε με τις αποφάσεις του κλάδου και απέναντι στο επιτιθέμενο υπουργείο.
Ακόμα κι εκείνοι οι λίγοι που (για το ένα ή τον άλλο λόγο) αποστασιοποιούνται από τη μαχόμενη
πλειοψηφία, πρέπει να συναισθανθούν ότι η προώθηση των «όποιων» μεταρρυθμίσεων ενάντια
στην εκφρασμένη θέληση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, δεν βοηθά τα σχολεία και την
εκπλήρωση του μορφωτικού τους ρόλου. Στους ελάχιστους που με κυνικούς υπολογισμούς
προσβλέπουν σε προσωπικά οφέλη, θέλουμε απλώς να υπενθυμίσουμε ότι αποτελούν μέλη του
κλάδου και σε αυτόν επιστρέφουν όταν η θητεία τους (ή η επιδίωξη της) λήξει.
Το επόμενο διάστημα είναι καθοριστικό και χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια τόσο με
τους υπόλοιπους Συλλόγους Π.Ε. όσο και με τη ΔΟΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι τα επόμενα βήματα καθορίζονται ως εξής:
1. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων καλούν όσους Συλλόγους Διδασκόντων συνεδριάσουν για
το ζήτημα της συγκρότησης ομάδων αυτοαξιολόγησης να ακολουθήσουν κάποιο από
τα σχέδια πρακτικών άρνησης (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, Συλλόγων) και να το υιοθετήσουν
ομόφωνα, ακόμα κι αν υπάρχουν διαφορετικές γνώμες. Τις γνώμες μπορούμε να τις
συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε ή και να μαλώσουμε άτυπα. Απέναντι στο
υπουργείο, στα επίσημα δηλαδή πρακτικά, πρέπει να πάμε όλοι μαζί, με τη
συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου.
2. Κανένας συνάδελφος δεν συμμετέχει στις ομάδες εργασίας, διότι η οποιαδήποτε
συμμετοχή μας σε αυτές αποτελεί αποδοχή της επερχόμενης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού με
όλες τις συνέπειες για τα σχολεία μας και τους εκπαιδευτικούς.
3. Υπογράφουμε ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι το πρακτικό -σύμφωνα, εξάλλου, με τις αποφάσεις του
σωματείου μας και του κλάδου- στο οποίο δηλώνουμε ότι δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε
στις ομάδες εργασίας. Το πρακτικό αυτό, αφού υπογραφεί, καλό είναι να κοινοποιείται στο
Δ.Σ. του Συλλόγου που ανήκει το Σχολείο.
4. Κλιμάκια των ΔΣ των Συλλόγων είναι στη διάθεση όλων των σχολείων του για
ενημέρωση. (Για προγραμματισμό επίσκεψης στο σχολείο σας, ενημερώστε τα μέλη του Δ.Σ.)
5. Εάν υπάρξουν Στελέχη Εκπαίδευσης που πιέζουν για υποχρεωτική συμμετοχή των
συναδέλφων στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας να ενημερώσετε άμεσα τα Δ.Σ. των
Συλλόγων για να παρέμβουν. Καμία υποχρεωτικότητα για συμμετοχή των συναδέλφων στις
ομάδες εργασίας δεν προκύπτει από πουθενά (σχετική και η γνωμοδότηση της Νομικής
Συμβούλου της ΔΟΕ). Όσοι καλλιεργούν και διασπείρουν τον φόβο, θα τους τον επιστρέψουμε.
Σε αυτή την προσπάθεια κανένας συνάδελφος δεν θα είναι μόνος του, στηρίζουμε τη
συλλογική μας απόφαση, διασφαλίζουμε τη μαζικότητα και συγκρουόμαστε με τη λογική του
σχολείου της αγοράς, του κανιβαλισμού και του ανταγωνισμού που επιδιώκουν κυβέρνηση Ε.Ε. - ΔΝΤ. Δεν αποδεχόμαστε την πολιτική της διάλυσης του δημόσιου και δωρεάν σχολείου.
Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν τα σχολεία μας και το παιδαγωγικό-δημοκρατικό κλίμα που
υπάρχει, υψώνουμε δυναμικά και μαζικά τοίχο αντίστασης απέναντι στα σχέδιά τους.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου:
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