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Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Καλοπληρωμένοι σύμβουλοι του υπουργείου και διοικητικά
στελέχη αντάμα με εκπροσώπους της copy – paste νεοφιλελεύθερης
«παιδαγωγικής», κλεισμένοι στο σιδερόφραχτο κτίριο του ΥΠΑΙΘ
συνεδρίαζαν έως αργά την Παρασκευή για να οργανώσουν τα
σεμινάρια των Διευθυντών για την αξιολόγηση… Κατέληξαν στην
πραγματοποίησή τους με τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά, ώστε να
επιχειρήσουν να κάμψουν την αντίσταση του εκπαιδευτικού σώματος
και του ζωντανού κινήματος της εκπαίδευσης. Είναι γελασμένοι…!
Έξω από κάθε σχολείο που πραγματοποιείται σεμινάριο, θα
βρεθεί κάθε εκπαιδευτικός που παλεύει για να υπάρχει δημόσια και
δωρεάν παιδεία, κάθε εκπαιδευτικός που δε θα επιτρέψει να
γυρίσουμε στην εποχή των επιθεωρητών, κάθε εκπαιδευτικός που δε
θέλει να γίνει το σχολείο του επιχείρηση που θα ψάχνει πελάτες με
κουπόνια, κάθε εκπαιδευτικός που πιστεύει στη δύναμη της
συλλογικότητας και όχι στον ανταγωνισμό και την ανθρωποφαγία.
Η γραμμή του ΥΠΑΙΘ είναι γραμμή ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ στα
μορφωτικά διακαιώματα των παιδιών, είναι γραμμή κατακλυσμιαίων
μέτρων ενάντια στην αντίσταση του εκπαιδευτικού σώματος, είναι
γραμμή διάλυσης του Δημόσιου σχολείου. Οι καλοπληρωμένοι
«εκτελεστές» με τις γραβάτες, φτιάχνουν ηλεκτρονικές φόρμες,
βομβαρδίζουν τα σχολεία με «κουτάκια», απειλούν τους
εκπαιδευτικούς ενεργοποιώντας τις απειλές, το φόβο, την
ηττοπάθεια, ετοιμάζουν τις επόμενες διαθεσιμότητες και απολύσεις.
Ένα στόχο έχουν: ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ.
Μία μέθοδο: ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΣΚΥΨΟΥΜΕ. Να μας κάνουν
δούλους της πολιτικής των χορηγιών, των κουπονιών, του
ανταγωνισμού, της κατάταξης και κατηγοριοποίησης των σχολείων.
Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα κρίσιμης μάχης για την
εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς σε δύο μεγάλα μέτωπα: 1. Την
ακύρωση των σεμιναρίων της ντροπής και 2. Τη μάχη στους
Συλλόγους Διδασκόντων για αποφάσεις ακύρωσης της
αυτοαξιολόγησης. Τι σχολείο θα έχουμε το Σεπτέμβρη θα εξαρτηθεί
και από την έκβαση αυτής της μάχης.
Το Δ. Σ του Συλλόγου μας καλεί τους Διευθυντές των Δημοτικών
Σχολείων να μη λάβουν μέρος στα σεμινάρια αυτά, συμμετέχοντας
μαζικά στην ανοιχτή 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει
κηρύξει η ΔΟΕ, για το σκοπό αυτό.
Καλεί τους Σχολικούς Συμβούλους να μην γίνουν εισηγητές σε
σεμινάρια που έχουν σχέση με την ατομική αξιολόγηση και να κάνουν

ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 17/9
ο
στο 5 ∆. Σχ. Καλλιθέας
(Σαπφούς & Καλυψούς)

στις 7:15 – 7:30 (το αρ-

γότερο), οι συνάδελφοι
από τα εξής σχολεία
1ο, 3ο, 4ο, 5ο 6ο , 10ο και
11ο Καλλιθέας.
ΤΡΙΤΗ 17/9
στο 12ο ∆. Σχ. Καλλιθέας, (Λυκούργου & Αργυροκάστρου)

στις 7:15 – 7:30 (το αρ-

γότερο), οι συνάδελφοι
από όλα τα υπόλοιπα
σχολεία του Συλλόγου
και οι νηπιαγωγοί.
Τα ίδια ραντεβού ισχύουν και για την Πέµπτη
19/6, τις ίδιες ώρες.
Υπενθυµίζουµε ότι η
∆ΟΕ έχει προκηρύξει
διαρκή 48ωρη για τους
∆ιευθυντές και 3ωρη
στάση εργασίας (8 –
11) για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς,
στην οποία, αν χρειαστεί, προστίθεται και
άλλη µια 3ωρη από το
Σύλλογο (11 – 2)

χρήση της απεργίας που έχει κηρύξει η ΔΟΕ για να απέχουν από αυτή τη διαδικασία.
Καλεί Διευθυντές και Σχ. Συμβούλους να αναλογιστούν ότι οι νόμοι και τα διατάγματα της αξιολόγησης αποτελούν τομή που θα οδηγήσει στη μετάλλαξη του ρόλου τους, καθιστώντας τους νέους «επιθεωρητές». Να σταθούν στο ύψος της υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου, να εμποδίσουν την αναβίωση του επιθεωρητισμού και να ΜΗ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ της ατομικής
αξιολόγησης. Ήρθε η ώρα να πάρουν και έμπρακτα θέση απέναντι στην αξιολόγηση των απολύσεων, της κατηγοριοποίησης σχολείων - εκπαιδευτικών - μαθητών, των νέων συμπτύξεων και συγχωνεύσεων, της εργασιακής - εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής υποταγής, της προώθησης του σχολείου
της αγοράς και να διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτή την πολιτική.
Οι πόρτες των σχολείων όπου θα γίνουν τα σεμινάρια αποκτούν μια ευρύτερη διάσταση, Οι
δύο πλευρές της πόρτας γίνονται απέναντι όχθες, αντίπαλες θέσεις. Στη μια όχθη η μαχόμενη εκπαίδευση, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, τα εργασιακά δικαιώματα, το σχολείο για όλους, η δημόσια δωρεάν παιδεία. Στην άλλη όχθη βρίσκεται το Υπουργείο και η διάλυση της δημόσιας παιδείας, οι επιθεωρητές και οι απολύσεις, η υποταγή και ο εσωτερικευμένος ανελέητος φόβος. Ας αναλογιστεί ο καθένας, πέρα από τη συλλογική και την προσωπική του ευθύνη. Θα σταθούμε μπροστα σε μια πόρτα και θα κοιταχτούμε στα μάτια, όπως κοιταζόμαστε χρόνια τώρα, ως
συνάδελφοι ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Πώς θα ξανακοιταχτούμε το Σεπτέμβρη;
Ένα είναι βέβαιο. Στο σωματείο βρίσκονται εργαζόμενοι με κοινά συμφέροντα και ιδιότητες.
Οι δάσκαλοι δεν μπορεί να έχουν κοινό σωματείο με τους επιθεωρητές.
Όλοι μαζί παραμένουμε Δάσκαλοι.
Όλοι μαζί ακυρώνουμε κάθε προσπάθεια εφαρμογής της Αξιολόγησης – Χειραγώγησης.
Όλοι μαζί βάζουμε φραγμό στα καταστροφικά σχέδιά τους για τη διάλυση του Δημόσιου Σχολείου.
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