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ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΘΕΜΑ: Για τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας
της «αυτοαξιολόγησης»

Η νέα επιστράτευση των εκπαιδευτικών δεν θα περάσει!
Όλοι μαζί συντονισμένα, μαχητικά και αποφασιστικά ενάντια στις
αυταρχικές μεθοδεύσεις του υπουργείου!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Με τη νέα του εγκύκλιο για την «αυτοαξιολόγηση» (44375/Γ1/24-3-2014) το Υπουργείο
Παιδείας ρίχνει τις μάσκες και κάνει ακόμα παραπέρα βήματα στον αυταρχικό κατήφορό
του. Καλεί με δικτατορικό τρόπο τους διευθυντές σχολείων να ορίσουν οι ίδιοι τον αριθμό,
τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ομάδων εργασίας για την «αυτοαξιολόγηση» της
σχολικής μονάδας μέχρι τις 4 Απριλίου και ζητά από τους Περιφερειακούς Δ/ντές να
αποστείλουν, μέχρι 11-4-2014, στο γραφείο του Δ/ντή του Υπουργού Παιδείας, πίνακες με
τα σχολεία στα οποία τυχόν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των ομάδων εργασίας.
Πρόκειται για μια πανικόβλητη αυταρχική αντίδραση μπροστά στη μαζική άρνηση των
εκπαιδευτικών να «συναινέσουν» στην επιχειρούμενη «αυτοαξιολόγηση», η οποία είναι μία
εύσχημη προσπάθεια για την υπονόμευση των δικαιωμάτων μας και για την περαιτέρω
υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει ήδη ορθώσει ένα μεγάλο
όχι ενάντια σ’ αυτά τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα με:
- Τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
- Τις εκατοντάδες αρνητικές αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων στη συγκρότηση
ομάδων εργασίας, που αυτή την εβδομάδα έχουν πολλαπλασιαστεί.
- Τη συγκέντρωση 58.650 υπογραφών μη αποδοχής της «αυτοαξιολόγησης», αριθμός που
αντιστοιχεί στο 93% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Τις μαχητικές συγκεντρώσεις για την ακύρωση των σεμιναρίων της ντροπής.
Τη διαγραφόμενη αυτή ήττα του το ΥΠΑΙΘ προσπαθεί να την καλύψει με δικτατορικές
διοικητικές αποφάσεις. Δε διστάζει να ποδοπατήσει ακόμα και στοιχειώδεις δημοκρατικούς
θεσμούς, όπως η λειτουργία και ρόλος του συλλόγου διδασκόντων. Με αυτή την
απαράδεκτη εγκύκλιο αποκαλύπτεται και το πραγματικό πρόσωπο της «αυτοαξιολόγησης»,
αυτό του διοικητικού αυταρχισμού. Τσάμπα τόσα power point που διαφήμιζαν ότι η
αυτοαξιολόγηση αναγνωρίζει τη σχετική αυτονομία των σχολείων, ενισχύει το βαθμό
ελευθερίας του εκπαιδευτικού κ.λπ. κ.λπ.

Τα επόμενα βήματά μας:
 Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια
ανάθεσης πριν τις 4/4, ώστε να υπάρξει η αναμενόμενη και αποτελεσματική απάντηση του
κλάδου για την ανατροπή της εγκυκλίου του υπουργού.
 Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των πρακτικών
άρνησης συγκρότησης ομάδων εργασίας. Το δικαίωμα αυτό το έχουμε και τώρα και έχει
μεγάλη σημασία να το ασκήσουμε ώστε να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης στην
πολιτική της κυβέρνησης.
 Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους να δηλώσουν ανοιχτά και καθαρά ότι διαφωνούν
με την ανάθεση.
 Συμμετέχουμε στον συντονισμό συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ την Τετάρτη 7 μ.μ. στα
γραφεία της ΔΟΕ.
 Οργανώνουμε συγκεντρώσεις στο υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 28/3 στις 2 μ.μ.,
το Σάββατο 29/3 και την Κυριακή 30/3 στις 8 π.μ. για το μπλοκάρισμα των σεμιναρίων των
στελεχών για την αξιολόγηση και ενάντια στα δικτατορικά μέτρα του υπουργείου.
Οι καλοπληρωμένοι μηχανισμοί της κυβέρνησης και των αξιολογητών
«καταλαβαίνουν» μόνο από τον ενιαίο, δυναμικό, μαζικό αγώνα. Να σημάνει
συναγερμός σε κάθε σχολείο, σε κάθε σύλλογο, παντού!

Όλοι στον αγώνα για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής
και το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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