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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13/11/2014, Α.Π: 152

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέµα: Πρακτικά µέτρα ενάντια στην αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση
Συνάδελφοι, ισσες
Σύµφωνα µε νέα επικαιροποιηµένη απόφαση της ΔΟΕ (αρ. πρωτ. 1201/31-10-2014)
συνεχίζεται η απεργία-απόχή από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατοµικής
αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης
της σχολικής µονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που
πραγµατοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν.
4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).

Τι σηµαίνει απεργία-αποχή;
Σηµαίνει ότι απέχουµε από συγκεκριµένο έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι στάση
εργασίας. Εκτελούµε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά µας (διδακτικά και άλλα διοικητικά και
εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της
αυτοαξιολόγησης. Με βάση αυτό:
Α. Οι διευθυντές/ντριες των σχολείων και οι προϊστάµενες/οι νηπιαγωγείων:
 Δεν συµµετέχουν σε καµιά διαδικασία αξιολόγησης.
 Δεν συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησής τους.
 Δεν συµµετέχουν στην εξ αποστάσεως επιµόρφωση κι όσοι συµµετείχαν αποσύρουν
τις εργασίες τους.
 Δεν αξιολογούν εκπαιδευτικούς.
 Δεν πιέζουν συναδέλφους προς αυτήν την κατεύθυνση.
Β. Οι εκπαιδευτικοί συνολικά:
 Δεν αναρτούµε τίποτα στο Παρατηρητήριο της αξιολόγησης.
 Δεν κάνουµε αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση.
 Δεν παραδίδουµε έκθεση ατοµικής αξιολόγησης.
 Δεν δεχόµαστε κανέναν αξιολογητή στην τάξη.
 Δε συµβάλλουµε στη διαφοροποίηση του σχολείου µας µε οποιονδήποτε τρόπο.
Η τελευταία απόφαση της ΔΟΕ µε αρ. πρωτ. 1211 13/11/2014 αναφέρει για τους
εκπαιδευτικούς ότι: «Η απεργία-αποχή τους καλύπτει, δε διατρέχουν κανένα πειθαρχικό
κίνδυνο µε το να µην συµµετέχουν στην όποια διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης δεν
τίθεται θέµα παρακράτησης χρηµάτων αφού εκτελούν πλήρως το εκπαιδευτικό τους έργο
και όλα τους τα καθήκοντα ως εκπαιδευτικοί. Απέχουν µόνο από τις διαδικασίες φάρσα
που υλοποιεί σε καθεστώς νοµικά έωλο το Ι.Ε.Π.»

Συγκεκριµένα για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δηµοτικών και
νηπιαγωγείων: (σύµφωνα και µε τη νέα απόφαση της ΔΟΕ στις 13/11/2014)
Όταν καλούµαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων όπου έχει θέµα σχετικό µε την
αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, δηλώνουµε (προφορικά) συµµετοχή στην απεργία-αποχή που
έχει κηρύξει η ΔΟΕ. Η συµµετοχή µας στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριµένο και
µόνο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα θέµατα, συµµετέχουµε σε όλα τα υπόλοιπα
και στο θέµα που αφορά την αυτοαξιολόγηση δηλώνουµε ότι συµµετέχουµε στην
απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ.
Επιδιώκουµε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων η συµµετοχή στην απεργία-αποχή να είναι
πλειοψηφική για αυτό καλούµε τους συλλόγους διδασκόντων να καλέσουν το σωµατείο
µας για ενηµέρωση πριν τις συνεδριάσεις.
Κάθε συνάδελφος έχει και προσωπικά το δικαίωµα της αποχής, ανεξάρτητα του αν η
πλειοψηφία του σχολείου του συµµετέχει στην αυτοαξιολόγηση.
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας συµµετέχει στην απεργίααποχή, τότε στο συγκεκριµένο ζήτηµα δεν υπάρχει απαρτία και ο σύλλογος διδασκόντων
δεν µπορεί να προχωρήσει σε καµία διαδικασία σχετικά µε την αυτοαξιολόγηση. Στην
περίπτωση αυτή δεν γίνεται κανένα πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων που
νοµιµοποιεί τη διαδικασία.
Τότε ο διευθυντής/ντρια του δηµοτικού σχολείου και η προϊσταµένη/ος νηπιαγωγείου
γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή/προϊσταµένης ότι λόγω της συµµετοχής των
εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ µε την απόφασή της µε αριθµ.
πρωτοκόλου 1201 και µε το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και
Οικονοµικών, ο σύλλογος διδασκόντων που κλήθηκε µε θέµα την εγκύκλιο «Υλοποίηση
της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής µονάδας- Διαδικασίες
αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» - Οδηγίες και αφορούν την
αυτοαξιολόγηση δεν προχωρούν.

Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι µπορούν να επικοινωνούν µε το ΔΣ του Συλλόγου.

Η αξιολόγηση-χειραγώγηση δε θα περάσει!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΜΠΕΤΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΛΗΣ

