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Το εκπαιδευτικό κίνημα θα παλέψει για να μην υπάρξει καμία απόλυση στις 22 Μαρτίου!
Θα ακυρώσει και το σεμινάριο για τους σχολικούς συμβούλους που πραγματοποιείται 21-23/3

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/3, στις 14:00, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Με εναρκτήρια ημερομηνία την Παρασκευή 21/3, το Υπουργείο Παιδείας θα επιχειρήσει την
προώθηση της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επιμορφώνοντας τους Σχολικούς Συμβούλους
Β/βάθμιας και Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω των σεμιναρίων που θα μείνουν στην Ιστορία του
εκπαιδευτικού κινήματος ως «σεμινάρια της ντροπής». Με την προώθηση της αυτοαξιολόγησης και της
αξιολόγησης, η κυβέρνηση, η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ επιδιώκουν τον εγκλωβισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των μετρήσιμων δεικτών που αυτές επιβάλλουν, τη συρρίκνωση της
δημόσιας εκπαίδευσης, την μαθητεία-φτηνή εργασία για τους μαθητές μας και τη νομιμοποίηση της
διαθεσιμότητας-κινητικότητας-απόλυσης των εκπαιδευτικών.
Η θέση της μαχόμενης εκπαίδευσης όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση είναι σαφής:
 58.650 συνάδελφοι πανελλαδικά (ποσοστό 93,5%) υπέγραψαν τα κείμενα της ΔΟΕ και των
σωματείων τους ενάντια στην αυτοαξιολόγηση
 Οι σύλλογοι διδασκόντων ο ένας μετά τον άλλο αποφασίζουν τη μη συγκρότηση ομάδων εργασίας
 Ακυρώθηκαν συλλογικά τα σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση σε όλη την Ελλάδα
 Το Σάββατο στις 15/3 Σύλλογοι ΠΕ και ΕΛΜΕ με τη μαχητική παρουσία εκατοντάδων
εκπαιδευτικών απέκλεισαν το Υπουργείο Παιδείας και ακύρωσαν στην πράξη τα σεμινάρια των
στελεχών του για την ατομική αξιολόγηση.
-

Καλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις
21/3 να ενωθούν με το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα και να μη περάσουν το κατώφλι του
Υπουργείου με τη συνοδεία των ΜΑΤ! Υπενθυμίζουμε τη θέση των σωματείων και της ΔΟΕ ότι
δεν έχουν θέση στα συνδικάτα όσα στελέχη προωθούν την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση.

-

Καλούμε την ΠΕΣΣ, την πανελλήνια επιστημονική και συνδικαλιστική οργάνωση των Σχολικών
Συμβούλων, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο ζήτημα της αξιολόγησης, να καλέσει τα μέλη της να
διαλέξουν όχθη και να συνταχθούν με τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζουμε ότι για την Παρασκευή 21/3 η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει 24ωρη
ΑΠΕΡΓΙΑ και η ΔΟΕ έχει στάση εργασίας από τις 11:00 πμ και μετά
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ,
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ!

