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« Η µάχη ενάντια στην αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση έως την Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου, 29/5/2014 »

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της μάχης για την αυτοαξιολόγηση. Η τεράστια αντίδραση του κλάδου που εκφράστηκε και στον σύλλογό μας υποχρέωσε το υπουργείο να παραπέμψει
την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο, ενώ ο αρχικός τους σχεδιασμός ήταν για
τον Μάιο.
Η ενωμένη και αποφασιστική στάση μας μπορεί να ακυρώσει τα σχέδιά τους. Δεν έχουμε
περιθώρια να κάνουμε πίσω.
Οι εξελίξεις δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι προετοιμάζουν μια τεράστιας έκτασης επίθεση σε
βάρος του κλάδου αμέσως μετά τις εκλογές. Κάθε μέρα εμφανίζεται και κάτι καινούργιο:
το νέο μισθολόγιο το φθινόπωρο, η άμεση σύνδεση του μισθού με την ατομική αξιολόγηση,
το νέο ασφαλιστικό μέχρι το τέλος του 2014, η παράταση της παραμονής μας στα σχολεία μέχρι
10 Ιούλη, η αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων, οι νέες περικοπές και υπεραριθμίες, οι ελάχιστες ως μηδενικές μεταθέσεις και αποσπάσεις, οι καταργήσεις συγχωνεύσεις σχολείων που
προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2014, οι νέες διαθεσιμότητες για το 2014 που θα αγγίξουν και
την ΠΕ. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε το μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων των κοινωνικών αγαθών,
τις μεγάλες μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τον εξεταστικό Καιάδα με την τράπεζα θεμάτων, την πλήρη αποδόμηση της Ειδικής Αγωγής. Όλα αυτά έρχονται για να ολοκληρώσουν την επίθεση στην κοινωνία, στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό.
2. Το Υπουργείο Παιδείας απέτυχε στο βασικό του στόχο για τη φετινή χρονιά όπως τον είχε
εξαγγείλει, δηλαδή, να διαμορφώσει πνεύμα και «κουλτούρα αξιολόγησης» στις σχολικές μονάδες. Απέτυχε να αποσπάσει τη συναίνεση των εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό άλλαξε προσανατολισμό
και κατέφυγε στον απροκάλυπτο αυταρχισμό και τα «εντέλλεσθε».
Όλη την προηγούμενη περίοδο πετύχαμε την υψηλή συσπείρωσή μας :
- με την καθολική υπογραφή των κειμένων της ΔΟΕ και του Συλλόγου
- με τα πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων σε όλες τις σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας
- με τη μαζική και αποφασιστική παρουσία μας στο μπλοκάρισμα των σεμιναρίων που υποχρέωσε την κυβέρνηση να βάλει τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους
στο υπουργείο μέσα σε ταξί και πούλμαν ώστε με συνοδεία ολόκληρου στρατού αστυνομικών
δυνάμεων και υπό βροχή δακρυγόνων να εισέλθουν στο χώρο του σεμιναρίου.
Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας και τον υψηλό βαθμό ενότητας που οικοδομήσαμε
συνεχίζουμε τον αγώνα.
Στο Σύλλογό μας τα 20 από τα 27 σχολεία και η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων
έφτασαν έως το Πάσχα υλοποιώντας όλες της φάσεις της αντίστασης, όπως προτάθηκαν από το
Σύλλογο και την Ομοσπονδία.
ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Είναι καταστροφική, κατηγοριοποιεί τα σχολεία και οδηγεί στο σχολείο της αγοράς. Αλλάζει το ρόλο των εκπαιδευτικών και τους

όρους της δουλειάς μας ενώ αποτελεί τον προπομπό της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των απολύσεων.
ΔΕ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ. ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ – ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΕΙ
Η δράση και λειτουργία του Συλλόγου το επόμενο διάστημα προσανατολίζεται με βάση αυτή
τη μάχη. Συγκεκριμένα συνεχίζουμε τη μάχη πάνω σε δύο άξονες
3α. Καλούμε σε καθολική εφαρμογή της τακτικής των στάσεων εργασίας.
Στόχος μας είναι να μη νομιμοποιηθεί η λειτουργία των ομάδων εργασίας και να μπλοκαριστεί η
λειτουργία τους. Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της ΔΟΕ:
• Έχει ήδη κηρυχθεί (και βρίσκεται σε εξέλιξη) από τη ∆ΟΕ, διαρκής στάση εργασίας για όλους τους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, για όλο το χρονικό διάστηµα ως το τέλος της σχολικής
χρονιάς, όταν καλούνται σε συνεδρίαση της οµάδας εργασίας.
• Επειδή έχει καταγγελθεί ότι ασκούνται πιέσεις για πραγµατοποίηση του έργου των οµάδων σε χρόνο
εκτός ωραρίου εργασίας (π.χ. σε χρόνο που οι εκπαιδευτικοί δε βρίσκονται στο σχολείο), υπενθυµίζουµε ότι
σε καµία περίπτωση δεν προσφέρει κανείς εκπαιδευτικός έργο εκτός του ωραρίου εργασίας του. Κανένας
δεν µπορεί και δε νοµιµοποιείται να µας υποχρεώσει σε κάτι τέτοιο.
• Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί σε οµάδες εργασίας φροντίζουν να προγραµµατίσουν τις συνεδριάσεις των οµάδων τους, σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες.
• Κυρίαρχο όργανο για τη σύνταξη των οριστικών εκθέσεων των σχολικών µονάδων είναι ο Σύλλογος
∆ιδασκόντων.
• Σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Γενικής Εκτίµησης υπενθυµίζουµε ότι στο σχετικό υλικό της Α.Ε.Ε. τόµος ΙΙ σελίδα 15 αναφέρεται πως «Εκτιµάται ότι µε
συντονισµένες συζητήσεις των συµµετεχόντων και προετοιµασµένες εισηγήσεις των οµάδων, η ολοκλήρωση
της διαδικασίας δεν απαιτεί περισσότερες από 2-4 συνεδριάσεις.» .

Με βάση το γεγονός οι ομάδες εργασίας καλούνται σε 2-4 το πολύ συνεδρίες θεωρούμε απαραίτητο να οριστούν 2 συγκεκριμένες ημερομηνίες και να ενημερωθεί για αυτές ο Σύλλογος
(aristoteliskallithea@gmail.com), ώστε οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδρίες ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, όποτε καλούμαστε σε συμμετοχή στις ομάδες δηλώνουμε στη διεύθυνση του σχολείου μας, συμμετοχή στη στάση εργασίας. Έτσι, με τις δύο ώρες στάσης εργασίας ο
καθένας μας, όλοι εξασφαλίζουμε την αποχή μας από τις ομάδες εργασίας. Να τονίσουμε ότι η
στάση εργασίας κατοχυρώνει τους/τις συναδέλφους, ώστε στις 31 Μαΐου να μην παραδώσουν
καμία έκθεση για τους δείκτες που τους είχαν ανατεθεί.
3β. Ταυτόχρονα με τις στάσεις εργασίας οργανώνουμε κίνημα συνδικαλιστικής ανυπακοής.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την Τακτική Γ.Σ. δηλώνουμε στο Σύλλογο την πρόθεσή μας να μην
υλοποιήσουμε τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Ταυτόχρονα οι Διευθυντές δηλώνουν
συνδικαλιστικές παραιτήσεις. Η συνδικαλιστική ανυπακοή και οι συνδικαλιστικές παρατήσεις,
εκφράζουν πρόθεση. Αν η ανυπακοή μαζικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι τόσο επαρκής,
ώστε να διαφυλάσσει από ατομικές διώξεις, τότε αποφασίζουμε αν θα μετατρέψουμε τη
συνδικαλιστική ανυπακοή σε διοικητική πράξη. Αυτό θα αποφασιστεί ατομικά και συλλογικά
στη Γ.Σ. του Συλλόγου. Επίσης αυτό προυποθέτει ένα κίνημα ανυπακοής που θα οργανωθεί
πανελλαδικά από τη ΔΟΕ και θα συντονίσει κάτω από κοινά κείμενα:
α. Μαζικές συνδικαλιστικές παραιτήσεις Διευθυντών, που θα θέσουν την παραίτησή τους
στη διάθεση του συνδικάτου
β. Μαζικές συνδικαλιστικές ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΚΟΗ εκπαιδευτικών.
(Επισυνάπτουμε τα 2 κείμενα του Συλλόγου)
Οι σύλλογοι και η ΔΟΕ ενημερώνουν καθημερινά για τη μαζικοποίηση των παραιτήσεων και
της ανυπακοής.

4. Καλούμε σε Συντονισμό – σύσκεψη, την Τρίτη 6/5/2014, στις 8:30 μ.μ., τους Συλλόγους
της Δ’ Αθήνας, στα γραφεία του Συλλόγου, για να διερευνήσουμε τη δυνατότητα κοινής στάσης
έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
5. Καλούμε σε συγκέντρωση - σύσκεψη την Τρίτη13 Μάη, στις 7μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου, με μοναδικό θέμα την εκτίμηση της πορείας του αγώνα ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και
τον καθορισμό της τακτικής μας. Σε αυτή τη σύσκεψη καλούμε να συμμετέχουν τουλάχιστον
ένας εκπαιδευτικός, αντιπρόσωπος από κάθε σχολική μονάδα.
6. Καλούμε σε τακτική Γ.Σ. την Πέμπτη 29 Μάη στις 9.00 π.μ. στο 5ο Δ.Σχ. Καλλιθέας (Σαπφούς & Καλυψούς). Για τη διεξαγωγή της ΓΣ έχει ήδη ζητηθεί άδεια από τη Διεύθυνση και θα
κυκλοφορήσει αναλυτική πρόσκληση.
7. Θεωρούμε ότι η ΔΟΕ σε αυτή την κρίσιμη φάση του αγώνα όφειλε να απευθυνθεί στους
εκπαιδευτικούς και να καθορίσει με συλλογικούς όρους την απάντηση του εκπαιδευτικού
κινήματος. Δυστυχώς δεν κάλεσε να πραγματοποιηθούν πανελλαδικά Γ.Σ. και δεν συγκάλεσε
Ολομέλεια Προέδρων.
Καλούμε τη ΔΟΕ να βρεθεί, ΤΩΡΑ, στο ύψος που απαιτεί η στιγμή. Να καλέσει σε
ολοκλήρωση των γ.σ. σε όλη τη χώρα έως τις 30 Μαϊου.
Να συγκαλέσει, στις 31 του Μάη ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ώστε να καθορίσουμε συλλογικά
και δημοκρατικά ως κλάδος τη στάση μας.
Συνάδελφοι
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το τοπίο στην κοινωνία και την εκπαίδευση αυτή την περίοδο
είναι εκρηκτικό. Την κρίσιμη αυτή στιγμή, καλούμε όλες και όλους να συναισθανθούν το διακύβευμα, να διαφυλάξουμε τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ενότητά μας, να μην κατρακυλήσουμε σε ατομικές επιλογές.
Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα προχωρήσουμε
Η ιστορία δεν θα γραφτεί κάποτε… σε κάποιο μακρινό μέλλον… Γράφεται τώρα. Και είναι
προφανές. ‘Η αυτοί θα γράψουν την ιστορία ή εμείς. Πλέον δεν υπάρχει μέσος δρόμος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΙΠΚΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Όλοι/ες που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο θεωρούμε πως η αξιολόγηση δεν υπηρετεί
την προώθηση των σύγχρονων μορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών των
μαθητών και δε στοχεύει στη βελτίωση του συνολικού και πολυδιάστατου έργου των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, μέσω της υποταγής σε αξιολογικούς δείκτες, διαμορφώνεται ένα σχολείο που
οδηγεί στην υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών, στη συρρίκνωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου, στη χειροτέρευση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών
και εντέλει στην απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση δε χρειάζεται σχολεία εκπαιδευτικούς και μαθητές πολλών ταχυτήτων. Το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να είναι δημόσιο,
δωρεάν και ενιαίο για όλα τα παιδιά.
Παραλάβαμε από την προηγούμενη γενιά εκπαιδευτικών ένα σχολείο χωρίς επιθεωρητές, με
κρατική χρηματοδότηση και τον διευθυντή να είναι δάσκαλος. Δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθει το σχολείο στις μαύρες εποχές του επιθεωρητισμού, με τον διευθυντή manager πελατών και
τη χρηματοδότηση από ιδιώτες και χορηγούς με σκοπό το κέρδος.
Αρνούμαστε να καταστρέψουμε τη ζωή των μαθητών μας
Αρνούμαστε να εργαστούμε ως υποταγμένα εργαλεία σε ένα σχολείο που θα αναζητά πελάτες, για να τους κάνει αναλώσιμα προϊόντα των διεθνών αγορών, γιατί έχουμε βαθιά κατανοήσει ότι γνώση σημαίνει ελευθερία.
Αρνούμαστε να μετατρέψουμε με την ανοχή μας, το σχολείο σε αμείλικτο μηχανισμό επιλογής και ξεσκαρταρίσματος των μαθητών μας.
Αρνούμαστε να μπούμε στη διαδικασία να φάμε τον διπλανό μας. Να βλέπουμε τον συνάδελφό μας να απολύεται και εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα.
Με βάση τα παραπάνω δηλώνουμε προς το σωματείο μας ότι οι παρακάτω που υπογράφουμε έχουμε την πρόθεση να αρνηθούμε τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, δε θα συμμετέχουμε στη συγκρότηση και λειτουργία των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας και τις στάσεις εργασίας, δε θα καταθέσουμε κείμενα αποτίμησης των δεικτών και σχέδια
εργασίας,
Καλούμε τη ΔΟΕ να διαμορφώσει τους όρους για να υπάρξει ένα πανελλαδικό ρεύμα άρνησης ενάντια στη διάλυση της δημόσιας Παιδείας.
Το παραπάνω κείμενο ξεκινά να υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου.
Α/Α
1.
2.
•
•
•

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μακρής Βασίλης
Μούκα Γεωργία
Λέων Ζέτα
Λίπλοβιτς Μαρία
Κατσός Μπάµπης
……………………….

ΣΧΟΛΕΙΟ
8ο ∆. Σχ. Καλλιθέας
8ο ∆. Σχ. Καλλιθέας
9ο ∆. Σχ. Καλλιθέας
9ο ∆. Σχ. Καλλιθέας
3ο ∆. Σχ. Μοσχάτου

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
∆άσκαλος
∆ασκάλα
∆ασκάλα
∆ασκάλα
∆άσκαλος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οι ∆ιευθυντές /∆ιευθύντριες σχολείων της Καλλιθέας – Μοσχάτου, που υπογράφουµε αυτό το κείµενο, µετά τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης για την εφαρµογή
της ΑΕΕ και συγκεκριµένα µετά την εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου µε την οποία υποχρεώνει τους ∆ιευθυντές των σχολείων να συγκροτήσουν και να στελεχώσουν οι ίδιοι τις οµάδες εργασίας για την εφαρµογή της ΑΕΕ στις σχολικές µονάδες,
δηλώνουµε την αντίθεσή µας διότι:
1. Ακυρώνει τον θεσµικό ρόλο του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, όπως αυτός ορίζεται από την
ίδια την κείµενη νοµοθεσία.
2. Μετατρέπει σε µονοπρόσωπο παιδαγωγικό φορέα διοίκησης το σχολείο, παρακάµπτοντας τις αποφάσεις των Συλλόγων ∆ιδασκόντων.
3. Το «εντέλλεσθε» του Υπουργού Παιδείας δηµιουργεί ρήξη στη σχολική κοινότητα. Φέρει
τους ∆ιευθυντές απέναντι στους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους και στα σωµατεία.
4. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν επιλεγεί µε νοµικό πλαίσιο το οποίο επικαλείται η
συγκεκριµένη εγκύκλιος (ΥΑ Φ.353.1/324/105657/∆1, ΦΕΚ Β 1340 2002, άρθρο 37,
παρ. 15 «Αρµοδιότητα προϊσταµένων, διευθυντών, υποδ/ντών σχολικών µονάδων και
ΣΕΚ») ώστε να εκτελούν αποφάσεις των Συλλόγων ∆ιδασκόντων, όταν συγκαλούνται νόµιµα και όχι το αντίστροφο.
5. Οι αποφάσεις των Συλλόγων ∆ιδασκόντων µε οµοφωνία ή πλειοψηφία για µη συγκρότηση «οµάδων εργασίας» αποτελούν «απόφαση» µη συγκρότησης οµάδων εργασίας µε συγκεκριµένο σκεπτικό και όχι «αδυναµία» συγκρότησης.
6. Η δεδοµένη µη ουσιαστική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τέτοιας βαρύτητας και
ευθύνης έρευνες και αξιολογήσεις εγκυµονεί κινδύνους για λανθασµένες εκτιµήσειςβαθµολογήσεις που µπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος των σχολικών µονάδων και των
εκπαιδευτικών.
7. Η ανάγκη προστασίας του κλίµατος εµπιστοσύνης και συνεργασίας στα σχολεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική
διαδικασία και πρωτίστως για εµάς τους ∆/ντές.
∆ηλώνουµε, λοιπόν, διατεθειµένοι να βοηθήσουµε αποτελεσµατικά στη διατήρηση του δηµοκρατικού κλίµατος για να προστατέψουµε τις συλλογικές διαδικασίες, σεβόµενοι παράλληλα και τις αποφάσεις του οργανωµένου κλάδου και καταθέτουµε αρχικά τις παραιτήσεις µας στο σωµατείο µας.
09-04-2014
Ακολουθούν οι υπογραφές ενώ οι παραιτήσεις βρίσκονται στη διάθεση του ∆.Σ.
1. Γεωργία Μούκα, ∆/ντρια του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλλιθέας
2.

