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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέμα: Παραιτήσεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων του Συλλόγου μας λόγω της
υποχρεωτικής ανάθεσης «ομάδων εργασίας αυτοαξιολόγησης» από το Υπουργείο
Παιδείας
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Δυο συναδέλφισσες νηπιαγωγοί, μέλη του Συλλόγου μας, η Κωνσταντίνα Μπαλιτσάρη,
προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Νέου Φαλήρου και η Ειρήνη Βαλμά, προϊσταμένη του
29ου Νηπιαγωγείου Πειραιά, υπέβαλαν στη Διεύθυνση του ΠΥΣΠΕ τις παραιτήσεις τους
λόγω της υποχρεωτικής ανάθεσης «ομάδων εργασίας αυτοαξιολόγησης» από το υπουργείο
Παιδείας.
Σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου χαιρετίζουμε τη γενναία απόφασή τους, που
αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αντίστασης στις αυταρχικές πολιτικές της κυβέρνησης.
Αποστέλλουμε συνημμένα τα δύο κείμενα των παραιτήσεών τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
Της Μπαλιτσάρη Κωνσταντίνας, από τη θέση της προϊσταμένης του 2ου
Νηπιαγωγείου Νέου Φαλήρου.
Υποβάλω την παραίτησή μου, γιατί μου ζητήσατε να αναθέσω υποχρεωτικά στις
συναδέλφισσες μου να συγκροτήσουμε τις ομάδες εργασίας για να εφαρμόσουμε την
αξιολόγηση της σχολικής μας μονάδας, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μου, αλλά και με την συνείδησή μου ως
παιδαγωγός και ως εργαζομένη που επί 30 χρόνια υπηρετώ συνειδητά την
εκπαίδευση και καθημερινά αγωνίζομαι για ένα καλύτερο νηπιαγωγείο. Με βάση τα
παραπάνω, δηλώνω ότι δε θέλω να παραμείνω προϊσταμένη και θα συνεχίσω να
υπηρετώ την εκπαίδευση ως απλή νηπιαγωγός και σας παρακαλώ να προβείτε στις
ανάλογες διαδικασίες, ώστε να αντικατασταθώ.

Η Προϊσταμένη

ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

\

ΘΕΜΑ : Υποβολή παραίτησης από την θέση της Προϊσταμένης.

Κύριε Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά,
Είμαι μία εκπαιδευτικός που υπηρετεί το ελληνικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο από το
2002 και την θέση της Προϊσταμένης του 29ου Ν/Γ Πειραιά, από το έτος 2008. Σταθερά
μέχρι σήμερα ήμουν αφοσιωμένη στην ολόπλευρη αφύπνιση των δυνατοτήτων των μικρών
μου μαθητών και στην κατά το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευσή τους. Κυρίαρχο κίνητρο για
όλες τις επιλογές, που αφορούσαν την λειτουργία της σχολικής μονάδας που υπηρετώ, ήταν
η αγάπη γι αυτό το λειτούργημα που λέγεται «εκπαιδευτικός», αλλά και η βαρύτητα της
κοινωνικής του διάστασης ως φορέας μετασχηματισμού των νέων παιδιών σε αυριανούς
υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση, όπως αυτές περιγράφονται με την υπ’ αριθμ.
190089/Γ1/10-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου, αλλά και τις νεότερες διευκρινιστικές
που ακολούθησαν αυτής, με οδηγούν για λόγους συνειδησιακούς να σας υποβάλλω την
παραίτησή μου από τα διοικητικά μου καθήκοντα.
Πιο συγκεκριμένα: Βάσει της υπ’ αριθμ. 44375/Γ1/ 24-03-2014 εγκυκλίου, μου ζητείται να
αναθέσω υποχρεωτικά στην συνάδελφό μου την συγκρότηση ομάδας εργασίας, για να
εφαρμόσουμε την αξιολόγηση της σχολικής μας μονάδας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση
με τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ,του κλάδου μου γενικότερα, αλλά και της
συνείδησής μου ως εκπαιδευτικός, που αγωνίζεται επί 12 έτη για ένα καλύτερο
Νηπιαγωγείο.
Για τους παραπάνω λόγους δεν επιθυμώ να παραμείνω Προϊσταμένη και θα συνεχίσω να
υπηρετώ την εκπαίδευση ως απλή νηπιαγωγός.
Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για τις ανάλογες διαδικασίες που θα με αντικαταστήσουν.
Η Προϊσταμένη

Βαλμά Ειρήνη

