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Καλλιθέα, 17/6/2014

Θέμα : «ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ! »
Συνάδελφοι-ισσες,
Από τη Δευτέρα το πρωί το Υπουργείο Παιδείας δέχεται ηχηρά χαστούκια από το εκπαιδευτικό κίνημα.
Με τη μαζική και αποφασιστική τους παρουσία έξω από τα σχολεία – επιμορφωτικά κέντρα, οι εκπαιδευτικοί ακύρωσαν τα σεμινάρια της ντροπής! Το σχέδιο κατακερματισμού των επιμορφώσεων και αιφνιδιασμού του εκπαιδευτικού κινήματος έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Αποφασισμένοι οι
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν μαζικά στον αγώνα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Υπουργείο.
•
Σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες εκπαιδευτικοί πήραν μέρος στην πρωτόγνωρη κινητοποίηση πολιορκώντας και αποκλείοντας τα κέντρα επιμόρφωσης. Τα σεμινάρια της ντροπής δεν έγιναν πουθενά!
•
Στην Αττική το σχέδιο ήταν να πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις σε 57 διαφορετικά σημεία της Αττικής!!! Οι υπεύθυνοι της διοίκησης πίστευαν ότι λόγω της μεγάλης διασποράς, τα
σωματεία δε θα μπορέσουν να οργανώσουν και να συντονίσουν την αγωνιστική τους αντίδραση. Απέτυχε ο σχεδιασμός τους. Σεμινάριο δεν έγινε πουθενά στην Αττική!
Στο Σύλλογό μας με τη μαζικότατη και αποφασιστική μας παρουσία από νωρίς το πρωί έξω από
•
τα δύο σχολεία – ‘’επιμορφωτικά’’ κέντρα (5Ο Δ.Σ Καλλιθέας και 12ο Δ.Σ Καλλιθέας), οι εκπαιδευτικοί
του Συλλόγου μας ακύρωσαν την πραγματοποίηση των σεμιναρίων. Τα σεμινάρια των διευθυντών για
την αξιολόγηση θα περάσουν στην ιστορία του κινήματος ως το «Βατερλώ» του υπουργείου Παιδείας.
Πρόκειται για μια σημαντική νίκη του κινήματος, αποτέλεσμα της αποφασιστικής και μαζικής συμμετοχής των συναδέλφων. Δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αναχαίτιση της επίθεσης, την ανατροπή και ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη.
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας χαιρετίζει τους Διευθυντές που κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τα
σεμινάρια και απάντησαν με δυναμικό ΟΧΙ, δηλώνοντας ΑΠΕΡΓΟΙ!!! Χαιρετίζουμε την αγωνιστική
στάση ΟΛΩΝ των συναδέλφων/ισσων που με τη μαζική, δυναμική παρουσία τους ανατρέπουν τα
σχέδια της αξιολόγησης – χειραγώγησης
Πανικόβλητο τώρα πια το Υπουργείο προχωρά σε ανακοίνωση όπου μιλά για «εξ αποστάσεως
επιμόρφωση» στις περιπτώσεις όπου «δεν έγινε δυνατή η δια ζώσης», δηλαδή παντού! Να είναι σίγουροι οι υπεύθυνοι της ΑΕΕ ότι θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους ενωμένους και δυνατούς.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά ακόμα πιο μαζικά:
την Πέμπτη 19/6 στις 7:30 πμ
στο 5ο Δ. Σχ. Καλλιθέας και στο 12ο Δ. Σχ. Καλλιθέας, όπως και την Τρίτη.
στο 1ο Δ. Σχ. Ν. Σμύρνης, οι συνάδελφοι από τα σχολεία : 4ο , 10ο , 15ο , 21ο , 23ο Καλλιθέας. Αν χρειαστεί θα ενισχυθεί το μπλόκο της Ν. Σμύρνης από τα άλλα δύο σχολεία, επί τόπου το πρωί της Πέμπτης. Αν υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα θα γίνουν άμεσες ενημερώσεις στο site του Συλλόγου
ekpaideutikoi.gr
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΑΖΙΚΑ!
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ
ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!!
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