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ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ! 

 

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 26-11-2014 παράσταση διαµαρτυρίας στο δ/ντη Εκπ/σης  
ΠΕ Πειραιά για το ζήτηµα της αξιολόγησης. Δεκάδες συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
µέλη των συλλόγων  «Ν. Πλουµπίδης», «Πρόοδος», «Ρήγας Φεραίος», «Νίκαιας» και 
«Κορυδαλλού», πήραν µέρος στην παράσταση διαµαρτυρίας  και κατέθεσαν οµαδικά την 
δήλωσή τους ότι απέχουν από κάθε αξιολογική διαδικασία συµµετέχοντας στην 
απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ. 

Πριν την παράσταση στη διεύθυνση ΠΕ Πειραιά οι συναδέλφισσες/φοι  νηπιαγωγοί µαζί 
µε τα µέλη των ΔΣ των συλλόγων ΠΕ Πειραιά «η Πρόοδος» και «Ρήγας Φεραίος» 
κατέθεσαν την ίδια δήλωση και στη Σχολική Σύµβουλο της 57ης Σχολικής Περιφέρειας 
Προσχολικής Αγωγής. 

Συγκλονιστική ήταν η παρουσία των συναδελφισσών προϊσταµένων νηπιαγωγών: 82 
στις/στους 126  δήλωσαν ότι απέχουν από κάθε αξιολογική διαδικασία. 

Την ίδια στιγµή 20  συνάδελφοι/ισσες διευθυντές δηµοτικών σχολείων κατέθεσαν κι 
αυτοί δήλωση ότι απέχουν από κάθε αξιολογική διαδικασία.  

Καταστήσαµε σαφές στον Δ/ντη Εκπαίδευσης ότι δεν θα δεχτούµε απειλές και εκβιασµούς 
προς τις/τους συναδέλφους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Όσο για τις πιέσεις κάποιων Δ/ντών 
να υπογραφούν υπεύθυνες δηλώσεις σε όσους συµµετέχουν στην απεργία-αποχή κι ότι θα 
γίνει περικοπή µισθού,  ο ίδιος ο Διευθυντής εκπαίδευσης διέψευσε ότι έχει δώσει τέτοια 
εντολή. Τέλος υπενθυµίσαµε στον Δ/ντη Εκπαίδευσης ότι µε βάση την κείµενη νοµοθεσία 
οι διευθυντές/ντριες, προϊσταµένες/οι που συµµετέχουν στην απεργία-αποχή και αρνούνται 
να συµµετέχουν στην αξιολόγηση δεν πρόκειται να  αξιολογηθούν χωρίς τη συναίνεσή 
τους. 

Η µάχη υπεράσπισης του δηµόσιου και δηµοκρατικού σχολείου απέναντι στο σχολείο του 
φόβου και της ιεραρχίας που προωθεί η αξιολόγηση συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση.   



Η παράταση που δόθηκε και για την κατάθεση του portofolio (3/12/2014) αλλά και αυτή 
για τα σχέδια εργασίας και το παρατηρητήριο (15/12/2014) δείχνει τη µαζική αντίσταση 
του εκπαιδευτικού κινήµατος ενάντια στην αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση- 
κατηγοριοποίηση των σχολείων. Δείχνει τις δυνατότητες που έχουµε για να µην περάσουν 
τα αντιεκπαιδευτικά µέτρα. 

Καλούµε: 

• Τους συλλόγους διδασκόντων να απέχουν από κάθε αξιολογική διαδικασία  
συµµετέχοντας στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ  

• Τους δ/ντες των σχολείων να µη συµπληρώσουν το portfolio, να απέχουν από κάθε 
αξιολογική διαδικασία και να συνταχθούν µαζί µε τους δ/ντες που έχουν ήδη αρνηθεί κάθε 
αξιολογική διαδικασία. Επίσης, να µη συµπληρώσουν τη φόρµα του προγραµµατισµού της 
ΑΕΕ χωρίς απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
καταγγελθούν επώνυµα. 

• Τις/ τους προϊσταµένες/νους νηπιαγωγείων να µην µπουν στη διαδικασία αξιολόγησης 
συντασσόµενες/οι µε τη συντριπτική πλειοψηφία των συνάδελφων τους.  

• Τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους προϊσταµένες και διευθυντές που δεν 
κατέθεσαν τη δήλωση συµµετοχής στην απεργία-αποχή, να το κάνουν τώρα 
συµµετέχοντας και αυτοί στο µεγάλο ρεύµα που δηµιουργείται ενάντια στην αξιολόγηση 
και αυτοαξιολόγηση. 

 

 

 


