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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέμα: Ενημέρωση από την τακτική γενική συνέλευση της 28ης Μαΐου
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που έγινε στο Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών στις 28 Μαΐου,
συζητήθηκαν θέματα όπως η αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, ειδική αγωγή, πρόγραμμα δράσης
κ.λπ. Την ώρα όμως της ψηφοφορίας για προτάσεις προς την 83η Γενική Συνέλευση της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία, με αποτέλεσμα η
Γενική Συνέλευση να μην καταλήξει σε αποφάσεις-προτάσεις. Με τη σύμφωνη γνώμη όλων
των παρισταμένων έγινε ενδεικτική ψηφοφορία για τη στάση μας στο άμεσο και φλέγον
ζήτημα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Η πρόταση που υπερψηφίστηκε και
υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στην προσπάθεια χειραγώγησής μας και
κατηγοριοποίησης των σχολείων, όπως αυτή επιχειρείται μέσω της λεγόμενης
αυτοαξιολόγησης. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων να προσπαθήσουν να ματαιώσουν με όποιον
τρόπο μπορούν (στάσεις εργασίας, αρνητική εισήγηση) τη σύνταξη της έκθεσης
αυτοαξιολόγησης. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε ως έσχατη λύση,
υιοθετούμε το κείμενο της ΔΟΕ, χωρίς αλλαγές, προσθήκες και προσθαφαιρέσεις,
προκειμένου να υπάρξει ενιαία στάση από όλους τους συλλόγους διδασκόντων, σε δημοτικά
και νηπιαγωγεία.
Επίσης, ως ΔΣ:
- Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην βιαστούν να συνεδριάσουν για το συγκεκριμένο
ζήτημα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντίστοιχες χρονικές πιέσεις.
- Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν διαμορφώσει κάποια δική τους εισήγηση ή έκθεση να
μην την καταθέσουν. Οι ξεχωριστές εκθέσεις αυτοαξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα
αποτελούν μέγιστο στοιχείο προώθησης του ανταγωνισμού, είναι καταστροφικές για το
δημόσιο σχολείο και τη θέση εκπαιδευτικών και μαθητών σε αυτό. Η πράξη αυτή είναι
αντισυναδελφική, βαθιά διαχωριστική και καταδικαστέα από το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
- Καλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα σε κάθε περίπτωση άσκησης πιέσεων σε συλλόγους
διδασκόντων ή σε εκπαιδευτικούς από τη διοίκηση για ξεχωριστές εκθέσεις, συνεδρίες ομάδων
κ.λπ.
Συνάδελφοι, στον αγώνα αυτόν μέχρι στιγμής έχουμε βαδίσει ενωμένοι (μαζικές
υπογραφές, πρακτικά άρνησης), έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε!
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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