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Σχολεία και Υπηρεσίες
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Μαγνησίας
MME

Θέμα: « Συμπεριφορές στελεχών της εκπαίδευσης … »

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
επιβιώνουμε στο ζοφερό περιβάλλον που διαμόρφωσε και διαμορφώνει η πολιτική της
μνημονιακής συγκυβέρνησης της τρόικας και της ΕΕ, πολιτική επίθεσης και στο Δημόσιο
Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Διαθεσιμότητες και απολύσεις συναδέλφων,
εκπαιδευτικοί- delivery υπό εργασιακή αβεβαιότητα, βαθμολογική – μισθολογική καθήλωση
και οικονομική ανέχεια, επιχειρούμενη ιδεολογική χειραγώγηση και «πειθάρχησή» μας,
συγχωνεύσεις, καταργήσεις, κατηγοριοποιήσεις σχολείων, μεταβίβαση των δαπανών για τη
λειτουργία των σχολείων στις οικογένειες των μαθητών.
Κι όμως, μέσα σ’ αυτό το κλίμα του φόβου και της απόγνωσης που καλλιεργήθηκαν, κάποια
στελέχη της εκπαίδευσης με χαρακτηριστική «ευπάθεια» διαπιστώνουμε ότι γίνονται
«βασιλικότεροι του βασιλέα».
Σ’ αυτό το περιβάλλον μπορούμε να κατανοήσουμε κάποιες συμπεριφορές. Ωστόσο
αδυνατούμε να αποδεχτούμε συμπεριφορές συναδέλφων όπως του Διευθυντή του 2 ου
Γυμνασίου Νέας Ιωνίας που θεώρησε σκόπιμο να απευθυνθεί στους συναδέλφους του
συλλόγου του με «φύλλο ατομικής πρόσκλησης (ΦΑΠ)».
Και παρακάμπτουμε την «σπουδή» να προχωρήσει κατόπιν στην υλοποίηση των
κυβερνητικών εντολών. Στεκόμαστε όμως στην απαίτησή του να καταθέσουν οι συνάδελφοι
που δε συμφωνούν εγγράφως και εντός δεκαημέρου τις αντιρρήσεις τους για την
αξιολόγηση!!!

Δε μπαίνουμε στον πειρασμό να το σχολιάσουμε ….
Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των συναδέλφων μας της σχολικής κοινότητας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες συμπεριφορών από στελέχη της εκπαίδευσης οι οποίες
προδιαγράφουν τους σκοπούς και στόχους της αξιολόγησης. Κάνουν φανερό ότι αυτό που
προωθείται μέσω της «αξιολόγησης» είναι η χειραγώγηση και, η υποταγή μας.
 Επιβάλλεται να πούμε ένα ηχηρό και αδιαμφισβήτητο ΟΧΙ.
 Σαν πρώτο βήμα δε θα επιτρέψουμε να εκβιάσουν τη συναίνεσή μας.
 Προτείνουμε έκτακτες συνεδριάσεις των Συλλόγων μας.
 Καταγράφουμε και υπογράφουμε πράξεις συλλόγου με βάση το προτεινόμενο
πρακτικό από την ΟΛΜΕ.
 Στέλνουμε μήνυμα αντίθεσης και αντίστασης.
Το οφείλουμε στο Δημόσιο Σχολείο και τους μαθητές μας.
Η Ε.Ε. Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας της 20ης Ιανουαρίου 2014

