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Προς
 Σχολεία και Υπηρεσίες ΔΔΕ
Νομού Μαγνησίας

Κοινοποίηση
 ΜΜΕ

Θέμα: « Κήρυξη Στάσεων Εργασίας. ΟΧΙ στα σεμινάρια της ντροπής »

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
την περίοδο αυτή, με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών και των Διευθυντών
Εκπαίδευσης , επιχειρείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής της «αξιολόγησηςχειραγώγησης» του Εκπαιδευτικού. Επιλέχθηκε η μέθοδος της «σαλαμοποίησης». Έτσι οι
Διευθυντές των σχολείων καλούνται για «επιμόρφωση-συμμόρφωση» τμηματικά και
μάλιστα μέσα στην περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη οι εξετάσεις των μαθητών στα
σχολεία!!!
Είναι άμεση ομολογία ότι το καθεστώς που επιχειρούν να επιβάλλουν είναι σε πλήρη
αντίθεση με την θέληση του εκπαιδευτικού κόσμου και κυρίως με τον μαχόμενο
Εκπαιδευτικό της σχολικής τάξης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Αυτούς τους Εκπαιδευτικούς που υπό καθεστώς πλήρους εργασιακής αβεβαιότητας,
οικονομικής ανέχειας, περιφερόμενους από σχολείο σε σχολείο, προσπαθούν και επιμένουν
να υπερασπίζονται επάξια το κοινωνικό τους λειτούργημα και τον δημόσιο-καθολικό
χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης που αποδομείται από τις μνημονιακές πολιτικές.
Δεν θέλουν τέτοιους εκπαιδευτικούς γιατί δεν θέλουν την εμβάθυνση της δημόσιας

εκπαίδευσης. Δεν θέλουν ελεύθερα πνεύματα γιατί διαμορφώνουν ελεύθερους πολίτες.
Θέλουν τους εκπαιδευτικούς υποταγμένους, φοβισμένους, αναλώσιμους, με εκμηδενισμένη
την προσωπική τους αξιοπρέπεια, γιατί θέλουν μια κοινωνία μοιρολατρική, υποταγμένη,
φοβισμένη και παραδομένη στα σχέδια τους.
Αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί η «αξιολόγησή τους. Είναι κεντρική πολιτική τους επιλογή, είναι
ο μονόδρομός τους και γι αυτό επιμένουν να την υλοποιήσουν με κάθε τρόπο και
μεθόδευση.
Αλλά είναι σχήμα οξύμωρο να επιμένουν σε μια διαδικασία την οποία σχεδίασε ,με άνωθεν
εντολές , ένας υπουργός ο οποίος κρίθηκε από τους εντολοδόχους του ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και
αντικαταστάθηκε!!!
Είναι σχήμα οξύμωρο την ώρα που προωθείται ένα καθεστώς δήθεν «αξιοκρατικής
αξιολόγησης» του εκπαιδευτικού, την ίδια στιγμή να τίθεται επικεφαλής υλοποίησης του
εκπαιδευτικού σχεδιασμού κάποιος που στη συνείδηση της πλειοψηφίας της κοινωνίας έχει
καταγραφεί σαν παράδειγμα της πολιτικής αναξιοπρέπειας, της πολιτικής αναξιοπιστίας και
του πολιτικού αμοραλισμού!!!
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να υλοποιήσουν τα σχέδια διάλυσης του δημόσιου
σχολείου.
Δεν πρέπει να παραδώσουμε την αξιοπρέπειά μας , το λειτούργημα μας βορά στους
μηχανισμούς ευτελισμού τους.
Καλούμε τους συνάδελφους Διευθυντές να μη γίνουν μέρος του σχεδιασμού τους, να μη
γίνουν συνεργοί των σκοπών τους.
Καλούμε τους όλους τους συναδέλφους, με την φυσική μας παρουσία να αποτρέψουμε
τους σχεδιασμούς τους.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, με την Πράξη 36/11-06-2014 κηρύσσει 3ωρες στάσεις
εργασίας τις μέρες 16, 17, 23, 24, 25 και 26 Ιουνίου από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 14:00.
Αντίστοιχα, το ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει 2ωρες στάσεις εργασίας τις μέρες 16, 17, 23, 24, 25
και 26 Ιουνίου από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 11:00.

Κανένας Διευθυντής στα Σεμινάρια των Νησιών της Μαγνησίας στις 16 και 17 του Ιούνη.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί των Νησιών στις 9:00 στις 16 και 17 του Ιούνη, στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Σκιάθου για να αποτρέψουν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου της ντροπής.
Κανένας Διευθυντής στα Σεμινάρια στο Βόλο στις23, 24, 25 και 26 του Ιούνη.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Νομού στις 9:00 τις μέρες 23, 24, 25 και 26 Ιουνίου, έξω από το
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, για να μην περάσουν τα σεμινάρια της χειραγώγησης και της
αναξιοπρέπειας.
Όχι στην Αξιολόγηση – Χειραγώγηση του εκπαιδευτικού.
Όχι στην καταδυνάστευση του Δημόσιου Σχολείου.
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