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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΕΜΑ: Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία «αυτοαξιολόγησης»-αξιολόγησης
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Σε σχέση με τις νεότερες εξελίξεις στο θέμα της «αυτοαξιολόγησης» (νέες εγκύκλιοι
30/9) αλλά και με τις πιέσεις που ασκούνται από τους σχολικούς συμβούλους για
συμπλήρωση δεικτών, σχέδια δράσης κ.λπ., το ΔΣ καλεί όλους τους συναδέλφους του
Συλλόγου μας να συνεχίσουν να τηρούν την ίδια αταλάντευτη και μαχητική στάση, και
χωρίς φόβο να οργανώσουν την αντίστασή τους σε κάθε σχολείο. Η στάση μας αυτή ήδη
έχει αναγκάσει το ΥΠΑΙΘ να ομολογήσει -διαμέσου νέας εγκυκλίου του- ότι χιλιάδες
σχολικές μονάδες δεν ανταποκρίθηκαν με συνέπεια στις κατευθύνσεις του για την
αξιολόγηση, γι’ αυτό αναγκάζεται να τις καλέσει να μπουν και πάλι στο Παρατηρητήριο για
να «διορθώσουν» τη στάση τους!
Συνεχίζουμε λοιπόν αποφασιστικά με απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες
αξιολόγησης σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΟΕ και της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να
ακυρώσουμε στην πράξη την «αυτοαξιολόγηση»-αξιολόγηση της κατηγοριοποίησης,
της υποταγής και των απολύσεών μας. Τονίζουμε ότι και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα
οι εργαζόμενοι δεν έχουν υποκύψει και συνεχίζουν μαζικά την απεργία-αποχή
οδηγώντας σε αδιέξοδο υπουργείο και κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο αυτό:
α) Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην προχωρήσουν σε καμία ανάρτηση
στο Παρατηρητήριο, σε καμία συμπλήρωση δείκτη, σε κανένα σχέδιο δράσης. Να
αρνηθούν τη δημιουργία ομάδων εργασίας και κανείς εκπαιδευτικός να μη συμμετέχει
σε αυτές. Ειδικά καλούμε τα σχολεία εκείνα που συμμετείχαν με δικές τους εκθέσεις
αυτοαξιολόγησης να επανεξετάσουν τη στάση τους, να συνταχτούν με τον κλάδο και
τώρα που τους δίνεται η δυνατότητα να αποσύρουν τις εκθέσεις που υπέβαλαν τον
Ιούνιο. Στον ετήσιο προγραμματισμό αποδεχόμαστε να συζητήσουμε μόνο ό,τι προβλέπει
το ΠΔ 200 ή 201/1998, όπως κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και δεν αναρτούμε
κανένα προγραμματισμό στο παρατηρητήριο της ΑΕΕ.
β) Καλούμε όσους διευθυντές συμμετείχαν στα εξ αποστάσεως σεμινάρια να αλλάξουν
στάση, να συνταχτούν με τον κλάδο και να αποσύρουν τις εκθέσεις τους. Η σύνταξη με
τις ψηφισμένες αποφάσεις του κλάδου και κυρίως η πραγματική ενότητα συμφερόντων και
σκοπών είναι τα βασικά στοιχεία για να υπάρχει μια Ομοσπονδία ισχυρή και διεκδικητική.
γ) Καλούμε όποιους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές πιέζουν τους συναδέλφους
σχετικά με την αξιολόγηση να σταματήσουν αυτές τις ενέργειες. Οποιαδήποτε πίεση και
«απειλές» προς τους συναδέλφους αποτελεί απεργοσπαστική κίνηση στην
προκηρυγμένη απεργία-αποχή που έχουν εξαγγείλει οι Ομοσπονδίες και ως τέτοια θα
αντιμετωπιστεί από το σύλλογο.

δ) Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να ανακοινώσει τον αριθμό των σχολείων που αρνήθηκαν
την έκθεση αυτοαξιολόγησης ή έστειλαν το ενιαίο κείμενο της Ομοσπονδίας, όπως και τον
αριθμό των διευθυντών που δεν συμμετείχαν στα εξ αποστάσεως σεμινάρια, για να φανεί το
εύρος της αντίστασης του κλάδου.
ε) Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι
προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν σαν υποχρεωτικά
είναι εντελώς αντιδεοντολογική και σχετίζεται με την προσπάθεια επιβολής της
αξιολόγησης.
στ) Σε κάθε περίπτωση πιέσεων από την πλευρά της Διοίκησης να ειδοποιείται
άμεσα το ΔΣ του Συλλόγου.
Η αξιολόγηση δεν θα περάσει. Η παιδαγωγική ελευθερία, η δυνατότητα της πάλης για
ένα πραγματικό δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα προάγει την ουσιαστική γνώση και τις
πραγματικές κοινωνικές αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης θα μείνουν ζωντανές.

Ενωμένοι θα αποτρέψουμε την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση,
τις απολύσεις, τη μισθολογική καθήλωση, την κατηγοριοποίηση,
τον ανταγωνισμό, τον φόβο, την υποταγή και
τη διάλυση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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