ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΕ:
1.

Είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν οι συνεδριάσεις των Συλλόγων
Διδασκόντων για την αυτοαξιολόγηση.
- Να πάρουν αποφάσεις όλα τα σχολεία ενάντια στην αυτοαξιολόγηση.
- Να γραφτούν τα πρακτικά, εκεί που πάρθηκαν οι αποφάσεις αλλά δε
γράφτηκαν.
- Πουθενά να μη δηλώσουν οι συνάδελφοι συμμετοχή σε ομάδα εργασίας.
2.
Ακόμα και η εγκύκλιος του υπουργείου λέει ότι «Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΙΖΕΙ,
ΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
- Πρώτα γίνεται ο Σύλλογος κι αποφασίζει να αρνηθεί. Ο σχηματισμός ομάδων
εργασίας ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ πάντα στην ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο
διευθυντής «ορίζει» αν «δεν μπορέσει» ο Σύλλογος.
- Επομένως πρέπει να γίνουν συνεδριάσεις και πρακτικά άρνησης (όπως ζητά
και η ΔΟΕ) και σε όσα σχολεία δεν έχουν πάρει ακόμα αποφάσεις.
3.
Η ΔΟΕ «κηρύσσει διαρκή στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για όλο το χρονικό διάστημα ως το τέλος της
σχολικής χρονιάς, όταν καλούνται σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας».
- Άρα, σε περίπτωση που ο διευθυντής μας καλεί για να ορίσει ομάδες εργασίας,
δεν πάμε γιατί έχουμε στάση εργασίας.
4.
Οι διευθυντές καλούνται από τον κλάδο ολόκληρο να μη βιαστούν να
κάνουν κάτι που τους καθιστά υπόλογους απέναντι στον κλάδο.
- Να μη φτιάξουν ομάδες εργασίας.
- Η ΔΟΕ χαρακτηρίζει την όλη διαδικασία παράνομη και θα κάνει προσφυγή.
- Και καλεί τους διευθυντές «να θέσουν στη διάθεσή της, την πρόθεση
παραίτησής τους, αποστέλλοντας σχετικό κείμενο απευθείας στην
Ομοσπονδία».
5.
Ακόμα κι αν σχηματιστούν ομάδες εργασίας ερήμην μας, από κάποιο
«πρόθυμο» και «βιαστικό» διευθυντή, μπλοκάρουμε τη λειτουργία τους.
- Δεν κουνάμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι για τη λειτουργία τους.
- Παλεύουμε να καταργηθούν στην πράξη.
- Και πάνω απ΄ όλα κάθε φορά που μας καλούν σε συνεδρίαση δεν πάμε γιατί
έχουμε στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΔΟΕ.

