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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΕΜΑ: Για το νέο πληροφοριακό σύστημα «mySchool»
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Το «mySchoοl», το νέο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα που ήρθε στα σχολεία, αποτελεί
ένα νέο μηχανισμό εντατικοποίησης και πλήρους ηλεκτρονικού φακελώματος των σχολικών
μονάδων. Στις φόρμες του θα καταγράφονται ουσιαστικά τα πάντα και μάλιστα καθημερινά. Σε
πρώτη φάση οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι προϊσταμένες/οι των νηπιαγωγείων
θα πρέπει να συμπληρώνουν ταυτόχρονα και το mySchool και το survey μέχρι τις 20/12! Είναι
χαρακτηριστικό ότι μόνο οι οδηγίες του φτάνουν τις 250 σελίδες!!!
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα καταγράφονται:
α) Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών (διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ κ.λπ.).
β) Τα στοιχεία φοίτησής τους (επίδοση, έλεγχοι, απολυτήρια, μετακινήσεις, καθημερινές απουσίες
κ.λπ.).
γ) Τα ωράρια, οι άδειες των εκπαιδευτικών, καθώς και οι απεργίες-στάσεις εργασίας τους!
Τι εκπαιδευτικές ανάγκες άραγε εξυπηρετούν όλα αυτά; Τι τα χρειάζεται το υπουργείο όλα
αυτά στοιχεία; Από πότε οι άδειες των εκπαιδευτικών εγκρίνονται από κεντρικό πληροφοριακό
σύστημα και όχι από την υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα, όπως αναφέρει η νομοθεσία;
Δε χωράει αμφιβολία ότι το «mySchool» είναι ένα εργαλείο ασφυκτικού ελέγχου και
πειθάρχησης της σχολικής μονάδας και των μελών της. Δένει με την επερχόμενη αξιολόγηση
και τις αυταρχικές πρακτικές που συνοδεύουν τα «μνημονιακά» μέτρα εξόντωσης σε βάρος
των εργαζομένων. Η καταγραφή της επίδοσης των μαθητών έχει άμεση σχέση με την
αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση της σχολικής μονάδας. Οι απουσίες είναι ο μετρήσιμος
δείκτης σχετικά με τη μαθητική διαρροή, που με τη σειρά της θα οδηγεί στην αναστολή
τμημάτων ολοήμερων ή σε συμπτύξεις ακόμα και στα μέσα της σχολικής χρονιάς.
Ακόμα, με το mySchool επιβαρύνεται η διοίκηση των σχολείων και νηπιαγωγείων με ένα
τεράστιο φόρτο εργασίας στον οποίο πολύ δύσκολα θα ανταποκριθεί.
Απαιτούμε την απόσυρση αυτού του νέου μηχανισμού πειθάρχησης και εντατικοποίησης.
Δεν σκύβουμε το κεφάλι στο φόβο και την υποταγή. Με όπλο την ενότητα, την αλληλεγγύη, τη
συλλογικότητα, με πλήρη συνείδηση ότι είμαστε άνθρωποι με δικαιώματα και όχι σκλάβοι ή
αριθμοί, δηλώνουμε καθαρά ότι θα παλέψουμε για ένα σχολείο φορέα μόρφωσης και δημοκρατίας
και όχι κάτεργο εφαρμογής των σύγχρονων αντεργατικών ολοκληρωτικών μέτρων και πολιτικών.
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