ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.
Δήλωση των εκπροσώπων
των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στο Δ.Σ της ΔΟΕ
Ηλία Σμήλιου (6975308409), Δημήτρη Πολυχρονιάδη (6974750410)

για τη μαζική αντίσταση συλλόγων διδασκόντων, διευθυντών/τριών και
προϊσταμένων σχολ. μονάδων στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση

Έβγα έξω, υπουργέ, να δεις μειοψηφίες…
Όσες παρατάσεις κι αν δόθηκαν, όσες πιέσεις και εκβιασμοί κι αν ασκήθηκαν, όσες
κινδυνολογίες κι αν αναπτύχθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το διοικητικό του μηχανισμό, φαίνεται πως
είχαν πενιχρά αποτελέσματα.
Σήμερα 15 του Δεκέμβρη, τελευταία μέρα της νέας προθεσμίας που έδωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα
πρώτα στοιχεία (και όχι αερολογίες, όπως οι προ δεκαήμερου “δηλώσεις στελεχών του Υ.ΠΑΙ.Θ.“)
δείχνουν ότι η πλειοψηφία των συλλόγων διδασκόντων δεν προχώρησε στην κατάρτιση και
ανάρτηση στο παρατηρητήριο της αυτοαξιολόγησης προγραμματισμών και σχεδίων δράσης
αλλά και ένας πολύ μεγάλος αριθμός διευθυντών/τριών δημοτ. σχολείων και προϊσταμένων
νηπιαγωγείων αρνήθηκαν την αξιολόγησή τους, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή της Δ.Ο.Ε.
Συγκεκριμένα στην Αττική από ένα σύνολο 927 δημοτικών σχολείων (και ενώ σε αρκετά δεν
έχουν γίνει ακόμη συνεδριάσεις) οι σύλλογοι διδασκόντων των 479 (ποσοστό 51,67%)
συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, όπως και οι 519 (ποσοστό 49,38%) από τους συνολικά 1051
συλλόγους διδασκόντων των νηπιαγωγείων! Ταυτόχρονα 107 διευθυντές/τριες δημοτ. σχολείων
και 511 προϊσταμένες/οι νηπιαγωγείων αρνήθηκαν να αξιολογηθούν, συμμετέχοντας στην
απεργία-αποχή!
Στην επαρχία ενδεικτικά αναφέρουμε τη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας, όπου τα 11 από τα 12
δημοτ. σχολεία, τα 18 από τα 22 νηπιαγωγεία αλλά και οι 27 από τους 34 διευθυντέςπροϊσταμένους σχολικών μονάδων δήλωσαν συμμετοχή στην απεργία-αποχή ενώ στην περιοχή
των νότιων Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μήλος κ.ά.) 33 από 44 συνολικά δημοτ. σχολεία και
νηπιαγωγεία και 34 διευθυντές-προϊστάμενοι δήλωσαν συμμετοχή στην απεργία-αποχή!
Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις των τοπικών Συλλόγων Π.Ε.,
ορθώνουν ανάστημα, λένε ΟΧΙ στην επιβολή της αξιολόγησης, στο φόβο και την υποταγή. Το
εκπαιδευτικό κίνημα φαίνεται να βρίσκεται κοντά στη νίκη και την απόκρουση αυτής της πολιτικής
δίνοντας έτσι προοπτική και στον αγώνα για τη μη ψήφιση του νέου μνημονίου και των μέτρων που
κυβέρνηση και Ε.Ε. σχεδιάζουν, τη συνολική ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής-αντιλαϊκής πολιτικής.

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη
είπαν ένα μαζικό ΟΧΙ στην ατομική αξιολόγηση-σφαγείο και την αυτοαξιολόγησηκατηγοριοποίηση των σχολείων μας και διάλυση της παιδείας.
Καλούμε και τους υπόλοιπους συλλόγους διδασκόντων να δηλώσουν ότι συμμετέχουν
στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ και να απέχουν από κάθε διαδικασία
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Κι αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά!
Η κακόφημη αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση δεν θα περάσει!

