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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ
Θέμα: Πώς προχωράμε ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση»

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ
«ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Ο κλάδος μας συνεχίζει τη μάχη ενάντια στην αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση του
υπουργείου και της κυβέρνησης. Αυτός ο μήνας είναι και ο πιο κρίσιμος στον αγώνα που
δίνουμε για να ακυρώσουμε στην πράξη τους σχεδιασμούς τους.
Στο Σύλλογό μας, μετά το 96% των υπογραφών ενάντια στην επιχειρούμενη
αυτοαξιολόγηση, υπογράφτηκαν πρακτικά άρνησης συγκρότησης των ομάδων
εργασίας σε ΟΛΑ τα δημοτικά σχολεία (21) και στη συντριπτική πλειοψηφία των
νηπιαγωγείων (19 στα 22) που ανήκουν στη δύναμη του Συλλόγου μας. Είναι μία σαφής
ένδειξη της θέλησης των συναδέλφων να αγωνιστούν για τα στοιχειώδη δικαιώματά τους
και για μια δημόσια εκπαίδευση προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες των
μαθητών, αλλά και της αντίθεσης στην επιχειρούμενη χειραγώγηση και κατηγοριοποίησή
μας.
Όπως είναι γνωστό, η ΔΟΕ έχει κηρύξει διαρκή στάση εργασίας στις συνεδριάσεις των
«ομάδων εργασίας». Με βάση αυτή τη δυνατότητα προχωρούμε στις παρακάτω κινήσεις:
 Κάθε φορά που συνεδριάζει η ομάδα εργασίας συμμετέχουμε στη στάση εργασίας
της Ομοσπονδίας. Προσοχή: Το υλικό που έχουν δημοσιεύσει για την αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας το ίδιο το υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής προβλέπει 2-4 συνεδρίες των ομάδων εργασίας, που σημαίνει ότι δεν
είμαστε υποχρεωμένοι για παραπάνω αριθμό συνεδριών άρα και στάσεων εργασίας.
Μετά τον ορισμό αυτών των συνεδριών, όσοι κληθούμε να συμμετάσχουμε σε αυτές
δηλώνουμε στάση εργασίας με βάση την απόφαση της ομοσπονδίας. Έτσι, με δύο, το
πολύ τρεις στάσεις εργασίας ο καθένας μας, εξασφαλίζουμε την αποχή μας από τις
ομάδες εργασίας.
 Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε τίποτε εκτός ωραρίου εργασίας. Κανένας δεν
μπορεί να μας υποχρεώσει σε κάτι τέτοιο, διότι αντίκειται στους ήδη υπάρχοντες νόμους.
 Καταθέτουμε στη διεύθυνση του σχολείου τη δήλωση διαφωνίας μας στην πράξη
ανάθεσης (όπου δεν έχει γίνει ακόμα αυτό).

Συνάδελφοι, η επιτυχία της αντίστασης στην επιχειρούμενη πολιτική εξόντωσή μας, σε
κάθε πεδίο και σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, εξαρτάται από τη δική μας βούληση και
μαζική συμμετοχή. Όλοι μαζί, ενωμένοι, όπως έχουμε κάνει έως τώρα, ακυρώνουμε στην
πράξη την αυτοαξιολόγηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή και ενημέρωση
με τα σχολεία για την επιτυχή έκβαση του αγώνα μας.
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι η τακτική Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για
την Τετάρτη 28 Μαΐου. Το Δ.Σ. έχει καταθέσει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης πριν το Πάσχα. Για το αν θα δοθεί άδεια ή όχι θα υπάρξει σχετική
ειδοποίηση.
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