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Το κύμα αντίστασης έχει ξεκινήσει και φουσκώνει!
100 διευθυντές και διευθύντριες από τα Χανιά δηλώνουν ΔΗΜΟΣΙΑ, απεργία-αποχή!
Πάνω από 70 διευθυντές και διευθύντριες από το Ηράκλειο δηλώνουν ΔΗΜΟΣΙΑ απεργία-αποχή!
Δύο δημόσια κείμενα με 93 και 32 αντίστοιχα υπογραφές διευθυντών/τριων (μεταξύ
των οποίων και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας) και προϊσταμένων, δηλώνουν άρνηση υποταγής και ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ.
Οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων με τη μαζική πανελλαδική άρνησή τους να μπουν
στη λαιμητόμο της αξιολόγησης, δείχνουν το δρόμο σε όλο το κλάδο.
Στο σύνολο της Δ Αθήνας, μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει απεργία –αποχή 73
Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων σε σύνολο 122.
Αναλυτικά:
Σε Καλλιθέα –Μοσχάτο: 19 από 29
Σε Γλυφάδα: 11 από 20
Σε Φάληρο: 9 από 12
Σε Αγ. Δημήτριο: 17 από 19
Σε Ταύρο: 5 από 5
Σε Νέα Σμύρνη 7 από 11
Σε Αργυρούπολη 5 από 26
Στη Νέα Σμύρνη, χαιρετίζουμε την αγωνιστική στάση των Συλλόγων Διδασκόντων των 5ου 4ου, Αγ. Ανδρέα και 1ου Δημοτικών Σχολείων Νέας Σμύρνης που έχουν
συνεδριάσει μέχρι στιγμής και έχουν αρνηθεί να πάρουν μέρος στην αξιολόγηση μέσα
από τα «σχέδια δράσης» και την ανάρτησή τους στο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της ΑΕΕ» και
των συναδέλφων Προϊσταμένων Νηπιαγωγών του 1ου , 3ου, 5ου, 6ου, 7ου , 9ου και 11ου
Νηπιαγωγείων Νέας Σμύρνης που αρνήθηκαν και αρνούνται να αξιολογηθούν, εφαρμόζοντας την απόφαση της ΔΟΕ για αποχή-απεργία! Το επόμενο διάστημα έχουν
προγραμματιστεί συνεδριάσεις των συλλόγων και στα υπόλοιπα σχολεία.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Ξεκαθαρίζουμε ξανά ότι, όπως προβλέπεται από το νόμο, η ανάρτηση ή όχι των σχεδίων δράσης ή (και) των καινοτόμων προγραμμάτων ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ, είναι αποκλειστικά και μόνο απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (όπως διευκρινίστηκε ξεκάθαρα και από τον Διευθυντή Δ΄Δ/νσης, στις 2/12/14,σε συνάντηση Συλλόγων Δ΄Δ/νσης).
Χωρίς απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων η ανάρτηση είναι πράξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
Επίσης, η ανάρτηση αυτών των προγραμμάτων δεν έχει καμία σχέση με τον προγραμματισμό του σχ. έτους (εκδρομές, εκκλησιασμοί κλπ), που αναρτήθηκε από τους
Δ/ντές στην αρχή της χρονιάς.

Καλούμε και τους υπόλοιπους Συλλόγους Διδασκόντων να αρνηθούν να πάρουν μέρος στο «σφαγείο» της Αξιολόγησης – Κατηγοριοποίησης των σχολείων και εκπαιδευτικών και να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία-αποχή ενισχύοντας το μεγάλο αγώνα του κλάδου!
Καλούμε τους διευθυντές και τις διευθύντριες, να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργίααποχή και να αποσυρθούν ΤΩΡΑ από τη διαδικασία της αξιολόγησης-χειραγώγησηςυποταγής.
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στον αγώνα αυτόν, εκτός όλων των άλλων,
αναδείχτηκε ο κυρίαρχος ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων ως του οργάνου που
αποφασίζει για τη στάση που ακολουθεί η Σχολική Μονάδα.
Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή προασπίζοντας τις αποφάσεις του Συλλόγου
Διδασκόντων για απεργία-αποχή από κάθε διαδικασίας αξιολόγησης.
Είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα (και μάλιστα μέχρι την προθεσμία στις 15
Δεκέμβρη) θα υπάρχουν πιέσεις από το διοικητικό μηχανισμό της αξιολόγησης είτε για
να αλλάξουν οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, είτε για να γίνουν
παραβιάσεις των αποφάσεων σχετικά με την ανάρτηση στην πλατφόρμα της ΑΕΕ.
Είναι ενδεχόμενο να επιχειρηθεί παράτυπα, κατά παραβίαση ακόμα και των
εγκυκλίων, χωρίς αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, να αναρτηθούν στο
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ως δήθεν σχέδια δράσης, τα όποια προγράμματα κάνουν
εθελοντικά κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί.
Ταυτόχρονα, το ΥΠΑΙΘ προτρέπει έμμεσα σε εκβιασμούς, διατυμπανίζοντας ότι η
συμμετοχή ή όχι της σχολικής μονάδας στην αυτοαξιολόγηση είναι προσόν ή
μειονέκτημα για την ατομική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης!
Θα βρεθούν άραγε «πρόθυμα» στελέχη της εκπαίδευσης που θα επιχειρήσουν,
παρακάμπτοντας και παραβιάζοντας τις αποφάσεις και τη θέληση των τους Συλλόγων
Διδασκόντων τους, να εξασφαλίσουν «καλούς βαθμούς» στην αξιολόγησή τους;
Ελπίζουμε πως όχι.
Κάθε εκβιασμός, κάθε παραβίαση των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων από
όπου κι αν συμβεί, θα καταγγέλλεται δημόσια.
Τέλος, πιέσεις Σχολικών Συμβούλων προς διευθυντές για «ενημερωτικές» συναντήσεις
σε σχολεία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση δεν πρέπει να βρουν καμιά ανταπόκριση
και ούτε θα βρουν, ιδιαίτερα μάλιστα σε σχολεία όπου οι σύλλογοι έχουν ήδη δηλώσει
με πρακτικό τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή της ΔΟΕ. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι
ας ενισχύσουν τον συμβουλευτικό τους ρόλο και ας περιοριστούν σ’ αυτόν, αφήνοντας
κατά μέρος τους εκβιασμούς του νεο-επιθεωρητισμού.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

