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 εκτιµήσεις-βαθµολογήσεις 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.

