Βόλος 31/3/2014
Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 13
Ανακοίνωση για τον καθορισµό της συλλογικής δράσης και στάσης µας απέναντι
στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση

Η επιχειρούµενη αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση-χειραγώγηση, αποτελεί την αιχµή
του δόρατος της κυβερνητικής επίθεσης, απέναντι στη Δηµόσια Εκπαίδευση. Με
«εργαλείο» τις διάφορες µορφές αξιολόγησης το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση
επιχειρούν:
•

•

•

Να καθηλώσουν µισθολογικά τους εκπαιδευτικούς αφού συνδέουν την
αξιολόγηση µε το ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο και τις ποσοστώσεις του.
Να υποτάξουν τους εκπαιδευτικούς, να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν τη
µαθησιακή διαδικασία, µετατρέποντάς την σε ένα σύνολο προκατασκευασµένων,
τυποποιηµένων και ποσοτικών κριτηρίων.
Να κατηγοριοποιήσουν τα Σχολεία.

Δεν είναι τυχαία η ηµεροµηνία έκδοσης της εγκυκλίου Αρβανιτόπουλου: Δυο (2)
µέρες µετά την οριστική απόλυση Δηµοσίων Υπαλλήλων (στις 22/3/2014) για
πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Η νέα εγκύκλιος, αποκαλύπτει το πραγµατικό πρόσωπο της αξιολόγησης. Ο ίδιος
Υπουργός που πέρσι επιστράτευσε τους καθηγητές, επιστρατεύει φέτος τους
Διευθυντές των Σχολείων επιχειρώντας µε τη βία να επιβάλλει το νοµοθετικό
έκτρωµα το οποίο θεµελιώνει τον επαγγελµατικό αφανισµό των εκπαιδευτικών και
οδηγεί στη διάλυση του δηµόσιου σχολείου. Η εγκύκλιος αυτή εγείρει µέγιστο ζήτηµα

αντιδηµοκρατικής εκτροπής. Η ανάθεση, µε την εντολή µιας εγκυκλίου, οδηγεί σε
άκρως επικίνδυνα µονοπάτια την όποια δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου,
ανατρέπει το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και τη θέση του εκπαιδευτικού σε αυτόν.
Είναι µνηµείο αντιδηµοκρατικής οπισθοδρόµησης που µεταβάλει άρδην το τοπίο στη
διοίκηση της εκπαίδευσης και ως τέτοιας σηµασίας χρειάζεται να αντιµετωπιστεί από
το εκπαιδευτικό κίνηµα αλλά και όλους όσους εξακολουθούν να οραµατίζονται την
παιδαγωγική ελευθερία ενός δηµοκρατικού σχολείου.
Κανείς δε δικαιούται να σιωπήσει πια!
Το εκπαιδευτικό κίνηµα οφείλει να απαντήσει σε αυτή την επίθεση, σε αυτή την
πρωτοφανή αντιδηµοκρατική εκτροπή.
Για την οργάνωση του αγώνα το Δ.Σ. της ΔΟΕ προτείνει:
•

•

•

•

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει, να επιβεβαιώσουν
τη βούλησή τους να µη στελεχώσουν εθελοντικά τις οµάδες εργασίας, να
ολοκληρώσουν τη σύνταξη των πρακτικών και να γνωστοποιήσουν την απόφασή
τους στον τοπικό Σύλλογο. Έχει µεγάλη σηµασία να αποτυπωθεί η απουσία
συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Με βάση τις εξελίξεις και την πορεία του αγώνα, εάν το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κρίνει
απαραίτητο, θα ζητήσει από του Διευθυντές των σχολείων να θέσουν στη
διάθεσή του την πρόθεση παραίτησής τους, αποστέλλοντας σχετικό κείµενο
απευθείας στην Οµοσπονδία, προκειµένου να αξιοποιηθεί συνδικαλιστικά (και
όχι υπηρεσιακά) στον αγώνα κατά της εφαρµογής της αξιολόγησης χειραγώγησης.
Οι συνάδελφοι Διευθυντές µετά την «επιστράτευσή» τους, όταν,
αναγκαστικά, ορίσουν τις οµάδες εργασίας να αναφέρουν (στην πράξη
ανάθεσης) ότι το κάνουν από υπηρεσιακό και µόνο καθήκον παρά το γεγονός
ότι γνωρίζουν πως καλούνται να εκτελέσουν µια παράνοµη εντολή την αντίθεση
τους στην οποία δηλώνουν (όπως αναφέρει και η γνωµοδότηση της Νοµικού
Συµβούλου της Δ.Ο.Ε.).
Καλούµε τους Σχολικούς Συµβούλους να συνταχθούν µε τον αγωνιζόµενο
Κλάδο και να βρεθούν στη δική µας πλευρά το τριήµερο της «επιµόρφωσής»
τους για την αξιολόγηση αλλά και σε όλη την πορεία του αγώνα κατά της
αξιολόγησης - χειραγώγησης.

•

Οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών να ενηµερώσουν άµεσα το Δ.Σ. της ΔΟΕ, για τον
αριθµό των Συλλόγων Διδασκόντων που δε συναίνεσαν εθελοντικά στη
στελέχωση των οµάδων εργασίας.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ προχωρά σε συντονισµό του αγώνα µε στόχο την ακύρωση και
την κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης, µε τα παρακάτω βήµατα:
•

•

•
•

Κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή 4 του Απρίλη.
Η συγκέντρωση των εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Μαγνησίας θα γίνει στις 10:00
στην πλατεία Ελευθερίας
Κηρύσσει διαρκή στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, για όλο το χρονικό διάστηµα ως το τέλος της
σχολικής χρονιάς, όταν καλούνται σε συνεδρίαση της οµάδας εργασίας στην
οποία, ως «επιστρατευµένοι», συµµετέχουν.
Κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Τετάρτη 9 του Απρίλη
Θυµίζουµε ότι ήδη έχει ξεκινήσει τόσο η νοµική διαδικασία µε την κατάθεση
αίτησης ακύρωσης της συγκεκριµένης εγκυκλίου όσο και η διερεύνηση άλλων
νοµικών ενεργειών ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης.

Με την ολοκλήρωση αυτών των δράσεων προχωρούµε σε κύκλο Γενικών
Συνελεύσεων και Ολοµέλεια Προέδρων για τη λήψη αποφάσεων για την παραπέρα
πορεία σχετικά µε το ζήτηµα της αυτοαξιολόγησης και της ατοµικής αξιολόγησης.
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