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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση συνεχίζεται
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Έχει πλέον αποδειχθεί ότι ο σκοπός του μηχανισμού της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης
είναι η νομιμοποίηση και η εφαρμογή της πολιτικής της κατηγοριοποίησης των σχολείων,
του κατακερματισμού, του ανταγωνισμού και της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών, της
προώθησης του σχολείου των χορηγών, της καθήλωσης-μείωσης μισθών και τελικά των
απολύσεων. Γι’ αυτό απέναντι στον αυταρχισμό του υπουργείου και στην προώθηση αυτής
της πολιτικής πρέπει να σταθούμε πιο αποφασισμένοι και ενωμένοι από ποτέ.
Ο αγώνας μας, για να μπλοκάρουμε τη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης», συνεχίζεται
με τις στάσεις εργασίας στις συνεδρίες των ομάδων. Δεν συμμετέχουμε σε καμία συνεδρία
των ομάδων εργασίας. Δεν κάνουμε τίποτα εκτός εργασιακού ωραρίου.
Από εκεί και πέρα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας απέστειλε στους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών της χώρας δύο κείμενα, ένα για τα δημοτικά σχολεία και ένα για τα
νηπιαγωγεία, για να είναι ενιαία η απάντηση στην έκθεση «αυτοαξιολόγησης» του
υπουργείου (στέλνονται συνημμένα στις σχολικές μονάδες).
Σε κάθε περίπτωση, το ανώτερο όργανο που αποφασίζει για τη συνολική στάση μας
και την οργάνωση της αντίστασής μας είναι η Γενική Συνέλευση. Γι’ αυτό και είναι
απαραίτητη η παρουσία όλων μας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Τετάρτη 28
Μαΐου, στις 6 μ.μ., στο Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών (Πυθαγόρα 4 και Τζαβέλα), στην κάτω
πλευρά του σχολικού συγκροτήματος της Ραλλείου και του35ου-36ου Δ. Σχ., όπου κάνουμε
πάντα τις συνελεύσεις μας.
Καλούμε τους διευθυντές/ντριες και τις προϊσταμένες/ους να μην βιαστούν και
καλέσουν σε ολομέλειες τους συλλόγους διδασκόντων σχετικά με την έκθεση
«αυταξιολόγησης», τουλάχιστον πριν την πραγματοποίησης της γενικής μας συνέλευσης.
Στον αγώνα αυτόν μέχρι στιγμής και ειδικά στο Σύλλογό μας έχουμε βαδίσει ενωμένοι
(μαζικές υπογραφές, πρακτικά άρνησης). Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα.
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