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Ενημερωτικό δελτίο 
 

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων 

των σχολικών μονάδων ευθύνης του να συνεδριάσουν στο χρονικό διάστημα 
17 έως 24 Μαρτίου 2014 και να προχωρήσουν στη σύνταξη πρακτικών μη 
συγκρότησης ομάδων εργασίας με βάση τα σχετικά υποδείγματα τόσο της Δ.Ο.Ε. 

όσο και του συλλόγου. 
Καλεί τους εκπαιδευτικούς-μέλη του συλλόγου να επικυρώσουν τις 

συλλογικές αποφάσεις του κλάδου και να εκφράσουν την αντίθεση τους 
στην αξιολόγηση-χειραγώγηση, στην αξιολόγηση της κατηγοριοποίησης, στην 

αξιολόγηση της τιμωρίας και των απολύσεων, στην αξιολόγηση της μισθολογικής 
και βαθμολογικής καθήλωσης, στην αξιολόγηση των ποσοστώσεων του 
Ν.4024/2011. 

Η διευκρινιστική εγκύκλιος με Α.Π. 32773/Γ1/6-3-2014 του υφυπουργού 
Παιδείας κ. Κεδίκογλου δεν προσθέτει τίποτα καινούριο και αποτελεί αναμάσημα 

της εγκυκλίου με Α.Π. 1900089/Γ1/10-12-2013 όπου αναφέρεται ότι η διαδικασία 
της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου πραγματοποιείται από ομάδες 
εργασίας με αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Μία εγκύκλιος που 

επικαλείται τον Ν.2986/2002 και το ΦΕΚ 1340/2002 που προβλέπουν τη σύνταξη 
εκθέσεων αυτοαξιολόγησης από τους Συλλόγους Διδασκόντων και που 

σαφέστατα όμως δεν προκύπτει υποχρεωτική συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας. Μία εγκύκλιος που αναιρεί την 
προηγούμενη στο σημείο που αφορά τον χρόνο συνεδρίασης των Συλλόγων 

Διδασκόντων για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και τον ορίζει εντός πλέον 
του ωραρίου εργασίας και όχι βέβαια εκτός όπως όριζε η προηγούμενη. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα δίνει μια από τις πιο κρίσιμες και ιστορικές μάχες του 
ενάντια σε μια αντιεκπαιδευτική πολιτική που απαξιώνει το δημόσιο σχολείο 
και τον εκπαιδευτικό. Κομβικό σημείο αυτού του αγώνα είναι η μάχη ενάντια στην 

αξιολόγηση που αυτή την περίοδο προωθείται με την αυτοαξιολόγηση. Στη μάχη 
αυτή ήδη έχουν μπει εκατοντάδες σχολεία σε όλες τις περιοχές της χώρας κι 

έχουν πάρει αποφάσεις μη συγκρότησης ομάδων εργασίας. Το ποσοστό 
άλλωστε συγκέντρωσης υπογραφών κατά της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης τόσο 
στον σύλλογο μας όσο και πανελλαδικά έδειξε τον δρόμο: 

 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Για το Δ.Σ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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