Σχόλιο για τη διαδικτυακή εκδήλωση της ΔΟΕ σε σχέση με την «αξιολόγηση»
 Επαναπροκήρυξη από τη ΔΟΕ της Απεργίας Αποχής! Κοινή δράση συνδικάτων εργαζομένων, Συλλόγων
Εκπαιδευτικών και γονέων ενάντια στην αξιολόγηση!
 Σήμερα υπάρχει η ανάγκη της επαναπροκήρυξης απεργίας - αποχής, συνεχίζοντας στο δρόμο που μας
έδωσε τη νίκη, η ΔΟΕ τώρα να ακούσει τη βάση του κλάδου για απεργία – αποχή.
 Πρέπει να επανακηρυχθεί η απεργία - αποχή από την αξιολόγηση! Αυτό άγγιξε όλους τους συναδέλφους
και πίεσε την υπουργό!
 Να προκηρύξει η ΔΟΕ απεργία αποχή από την αξιολόγηση και πάλι! Γιατί δεν το κάνει;
 ΕΠΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ η μόνη απάντηση στην πολιτική της αξιολόγησης/ιδιωτικοποίησης
της δημόσιας παιδείας
 Επαναπροκήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Τι περιμένετε?
 ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ! επαναπροκήρυξη ΤΩΡΑ
 Η ΔΟΕ να αφουγκραστεί! Επαναπροκήρυξη απεργίας- αποχής
 Επαναπροκήρυξη απεργίας-αποχής τώρα!
 Συνάδελφοι, από τον ΣΕΠΕ Περικλή, ως μέλος του ΔΣ, μεταφέρω το αίτημα των συναδέλφων:
Επαναπροκήρυξη της Απεργίας Αποχής τώρα!! Επιτέλους ακούστε τους συναδέλφους!
 Καλησπέρα από τον ΣΕΠΕ Κορινθίας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ επαναπροκήρυξη απεργίας - αποχής!!!
 Απεργία - αποχή είναι η απάντηση. Η πλειοψηφία του ΔΣ που απέρριψε μια επιτυχημένη μορφή αγώνα
πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στάση της και να ακούσει επιτέλους τον κλάδο!!
 Μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ Ρόδου. Από τις περιοδείες στα σχολεία οι συνάδελφοι ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΡΑ
 Η ΔΟΕ οφείλει να ακούσει τη φωνή του κλάδου και να προκηρύξει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ.
 Μη μας εγκαταλείπετε. Απεργία αποχή τώρα.

Αυτά είναι μονάχα ορισμένα από τα εκατοντάδες σχόλια από όλη την Ελλάδα που κατέκλεισαν
το Chat στη χθεσινή ομιλία της ΔΟΕ για την αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας
για το περιεχόμενό τους! Οι εκλεγμένοι της Αγωνιστική Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών και την χθεσινή
(8/11) εκδήλωση, όπως και όλο αυτό διάστημα, επέμειναν στην ανάγκη αυτή η απαίτηση του κλάδου να
γίνει και απόφαση τους Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Δυστυχώς, η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ, αρνείται να
αξιοποιήσει μια μορφή πάλης που αντικειμενικά μπορεί να “ξεμπλοκάρει” την κατάσταση, να δώσει
αγωνιστική διέξοδο σε αυτή τη φάση και να στριμώξει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση!
Στη χθεσινή εκδήλωση της ΔΟΕ, η συζήτηση ήταν ξεκάθαρη. Η «αξιολόγηση» των σχολικών
μονάδων και των εκπαιδευτικών, είναι μια «αξιολόγηση» της αγοράς, της κατηγοριοποίησης σχολείων
και εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει «καλή» ή «παιδαγωγική» αξιολόγηση, αφού αυτή υπηρετεί το πολιτικό
και οικονομικό σύστημα του ανταγωνισμού, της ζούγκλας. Γι’ αυτό και δεν έχει σημασία τι φαντάζεται
κανείς, αλλά τι προβλέπεται στο νόμο, ποια είναι η διεθνής πείρα. Αυτή είναι και η στόχευση όλων των
κυβερνήσεων και των εκπροσώπων της αγοράς που τη στηρίζουν. Είναι η διαδικασία ανταγωνισμού,
άγχους, που θα φέρει τους μάνατζερ μέσα στο σχολείο, θα μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε
γραφειοκράτες, κυνηγούς της “καριέρας”, που από το πρωί ως το βράδυ θα κλείνουν σε κουτάκια την
παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές τους, που θα φορτώνονται ως ατομική ευθύνη τις όποιες ελλείψεις
στα σχολεία, θα αναζητούν επιχειρηματικές συμφωνίες και δράσεις εκτός σχολείου προετοιμάζοντας
τους αυριανούς φθηνούς εργαζόμενους με τα υλικά της ευελιξίας, της προσαρμογής στις ορέξεις της
αγοράς, της υποταγής.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ.
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΓΕΙΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
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