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« Ακυρώνουµε την αυτοαξιολόγηση. Πρακτικά βήµατα »

Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας έχουμε να δώσουμε δύο καθοριστικές μάχες για το μέλλον
του δημόσιου σχολείου και της εργασίας μας.
Η πρώτη μάχη είναι η ακύρωση των σεμιναρίων για την αξιολόγηση, μάχη που δόθηκε με μεγάλη επιτυχία και με τη μαζική παρουσία των συναδέλφων.
Η δεύτερη καθοριστική μάχη είναι η μάχη στους Συλλόγους Διδασκόντων για την ακύρωση της
αυτοαξιολόγησης. Χιλιάδες σχολεία σε όλη τη χώρα καταλήγουν σε αποφάσεις ακύρωσης. Δεκάδες
σχολεία πανελλαδικά διαμορφώνουν πρακτικά συνολικής άρνησης της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Τα υπόλοιπα σχολεία ακυρώνουν τη διαδικασία μέσω του κειμένου ενιαίας απάντησης της
Ομοσπονδίας.
Η επιλογή του κειμένου της ΔΟΕ αποτελεί στάση ακύρωσης εφ’ όσον δεν υπάρξουν προσθέσεις
και αριθμητικές αποτιμήσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις σε όλη τη χώρα, στελέχη της εκπαίδευσης, προσπαθούν να αποτρέψουν
τις αποφάσεις των Σ.Δ. υπέρ του κειμένου της ΔΟΕ, λέγοντας ότι δήθεν «δεν μπορούν να περάσουν
τα στοιχεία χωρίς να μπουν αριθμητικές βαθμολογίες», ή ότι «δεν μπορεί κάποιος/α συνάδελφος να
βάλει ως πρόταση το κείμενο της ΔΟΕ, αφού δε συνεδρίασε η ομάδα του», ή ακόμη ότι «να προστεθούν και κείμενα από ομάδες εργασίας για να υπάρχει καλή εικόνα του σχολείου» ή τέλος ενεργοποιούν το φόβο περί «απολύσεων» και διάφορων άλλων «καταστροφών» που θα προκύψουν αν
ψηφιστεί το κείμενο της ΔΟΕ.
ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
Στη συνεδρίαση των Σ.Δ. όλοι/ες οι συνάδελφοι είναι ισότιμοι και μπορούν να καταθέσουν οποιαδήποτε πρόταση είτε συνεδρίασε η ομάδα εργασίας είτε όχι. Αν υπάρχουν προτάσεις από ομάδες εργασίας είναι μόνος εισηγητικές και η ολομέλεια καθορίζει αν θα επιλέξει αυτές τις προτάσεις
ή το κείμενο της ΔΟΕ.
Αν υπάρξουν προσθέσεις στοιχείων στο κείμενο τότε το σχολείο μπαίνει στη διαδικασία συγκρισιμότητας μέσω του Παρατηρητηρίου. Ακόμη περισσότερο αν μπει βαθμολογία. Τότε δεν ακυρώνουμε τη διαδικασία, αλλά την ενισχύουμε.
Συνάδελφοι με ψηλά το κεφάλι, χωρίς δισταγμούς, φόβους, τρομοκρατία, αποφασίζουμε
στους Συλλόγους Διδασκόντων.
Τα σχολεία που καταλήγουν στο κείμενο ενιαίας απάντησης, δεν συμπληρώνουν κανένα άλλο
στοιχείο στις φόρμες της ΑΕΕ, πέραν του κειμένου της ΔΟΕ και χωρίς να βάλουν ΚΑΜΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν τσεκαριστεί ένδειξη βαθμολογίας δεν μπορεί μετά να φύγει.
(Βλέπετε πόσο δημοκρατικό είναι το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αποτύπωσης ; !!)
Δε συμπληρώνεται κανένα άλλο πεδίο εκτός από τα πεδία 4.1 έως 4.15 όπου με copy (ctrl+C Αντιγραφή) και paste (ctrl+ επικόλληση), γίνεται η αντιγραφή ΜΟΝΟ του κειμένου της ΔΟΕ.
Καλή δύναμη σε όλους και όλες για τη μάχη που δίνουμε, μέχρι να αποτρέψουμε την καταστροφή και να ακυρώσουμε την αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση.

