
 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΧΙ στη νέα «επιστράτευση» των εκπαιδευτικών ! 

 
Η νέα «αναγκαστική» εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας (44375/Γ1/24.03.2014) 

αποκαλύπτει πλέον το πραγματικό πρόσωπο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

Έπεσαν οι μάσκες! 

 Μπροστά στον κίνδυνο οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων για μη συγκρότηση 

των ομάδων εργασίας να δημιουργήσουν ένα ισχυρό και συμπαγές ρεύμα αντίστασης 

κατά της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης, προχωρά στην τρίτη κατά σειρά εγκύκλιο για το 

ίδιο θέμα (οι προηγούμενες εγκύκλιοι στις 10/12/2013 και στις 6/3/2014) και απαιτεί από  τους 

Δ/ντές σχολικών μονάδων να ορίσουν οι ίδιοι τις ομάδες εργασίας μέχρι τις 4-4-14. 

Μάλιστα ζητά από τους περιφερειακές διευθυντές να αποστείλουν, μέχρι 11-4-2014, στο 

γραφείο του διευθυντή του υπουργού κατάσταση σχολείων στα οποία τυχόν δεν έχει 

ολοκληρωθεί η συγκρότηση των ομάδων εργασίας. 

 

"Με το σουγιά στο κόκαλο με το λουρί στο σβέρκο" 
 

Η επιχείρηση να εμπεδωθεί με όρους συναίνεσης και συνεργασίας, «κουλτούρα αξιολόγησης» 

στις σχολικές μονάδες, που αποτελούσε και το βασικό στόχο της πολιτικής του υπουργείου μέχρι 

σήμερα, απέτυχε παταγωδώς, καθώς το εκπαιδευτικό κίνημα όρθωσε ένα ηχηρό ΟΧΙ : 

 
 Με γενικές συνελεύσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

 Με την ακύρωση στην πράξη των «σεμιναρίων της ντροπής» και τη 

γελοιοποίηση  του υπουργείου και των «προθύμων».  

 Με τη συγκέντρωση 58.650 υπογραφών πανελλαδικά, δηλαδή του 

93,5%, των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας. 

 Με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για μη 

συγκρότηση ομάδων εργασίας, που παίρνουν μορφή 

χιονοστιβάδας ενάντια στις προθέσεις του υπουργείου και των 

χρυσοπληρωμένων συμβούλων του. 
 

Την ήττα αυτή ο υπουργός προσπαθεί να την καλύψει με τον διοικητικό αυταρχισμό και 

τις δικτατορικές μεθοδεύσεις της υποχρεωτικότητας και των πειθαρχικών απειλών. Ο 

Αρβανιτόπουλος μ' αυτή την εγκύκλιο λειτουργεί πραξικοπηματικά, βλέποντας ότι δεν υπάρχει 

άλλος δρόμος γι' αυτόν και την κυβέρνησή του.  

Ταυτόχρονα, μέσα από το υλικό που παρουσίασε το υπουργείο παιδείας  στα σεμινάρια των 

στελεχών εκπαίδευσης, αναδεικνύεται το εφιαλτικό τοπίο που ετοιμάζουν για το δημόσιο 

σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 
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Πρόταση προς το ΔΣ του Συλλόγου: 
 

 Πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 31/3 το 
απόγευμα. 

 

Ειδικότερα: 
 

 Οι σύλλογοι διδασκόντων ολοκληρώνουν τη σύνταξη των πρακτικών με τα οποία  

δηλώνουν ότι δε συγκροτούν ομάδες εργασίας. Το δικαίωμα αυτό το έχουμε και τώρα έχει 

μεγάλη σημασία να το ασκήσουμε ώστε να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

 Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν προχωρούν σε καμιά ενέργεια  

ανάθεσης πριν από τις 4/4, ώστε ο κλάδος να πάρει συλλογικές αποφάσεις για τη μορφή 

αντίδρασης.  Η απάντησή μας πρέπει να είναι ενιαία και μαζική.  Άλλωστε η εγκύκλιος δίνει 

προθεσμία ως τις 4/4.   

 

 Μπλοκάρουμε το σεμινάριο των σχολικών συμβούλων για την αξιολόγηση  την 

Παρασκευή 28/3, 13.00, Υπουργείο Παιδείας με πανελλαδική συγκέντρωση καθώς και 

Σάββατο 29/3 και Κυριακή 30/3. Καλούμε την ΔΟΕ να καλύψει τη συμμετοχή των 

συναδέλφων προκηρύσσοντας απεργία για την Παρασκευή.  

 

 Καλούμε τη ΔΟΕ να προτείνει άμεσα  έκτακτες ΓΣ σε όλους τους συλλόγους και 

ολομέλεια προέδρων για την απεργιακή απάντηση μας και για κάθε ενέργεια 

μπλοκαρίσματος και της νέας πραξικοπηματικής ενέργειας της κυβέρνησης και του υπουργείου. 

Να ζητήσει η ΔΟΕ από το υπουργείο να αποσύρει την εγκύκλιο «αποφασίζουμε και διατάζουμε» ( 

44375/Γ1/24.03.2014) 

 

 Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους να δηλώσουν ανοιχτά και καθαρά ότι  

διαφωνούν με την ανάθεση. 

 

 

Η ΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ,  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΕΡΓΙΕΣ! 

 

ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΗ! 


