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ΟΛΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Συναδέλφισσες. συνάδελφοι
Μόλις ανακοινώθηκαν τα σεμινάρια των Διευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων για
την ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΞΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. Μέσα στα «μαύρα μεσάνυχτα» και στο
Σαββατοκύριακο, χωρίς έγγραφη πρόσκληση προς τους διευθυντές και όσο γίνεται
πιο «μουλωχτά»…
Στόχος τους να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε και να μην
ενημερωθούν τα σχολεία.
Εμείς συνεπείς στις αποφάσεις του Συλλόγου και του κλάδου, συνεχίζουμε την
αντίσταση στην αξιολόγηση. Η διοίκηση κι οι επιμορφωτές θα μας βρουν πάλι
μπροστά τους.
Οι συνάδελφοι Διευθυντές του Συλλόγου μας «καλούνται» ( με ποιο «νόμιμο» τρόπο
άραγε ; ) για να συμμετάσχουν την Τετάρτη 18/6/2014 , την Πέμπτη 19/6
και την Παρασκευή 20/6/ στις 8.00 το πρωί στα σεμινάρια επιμόρφωσης για
την αξιολόγηση. Στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου μας τα κέντρα που θα γίνουν
τα σεμινάρια είναι τα :
 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ με την κ. Κολλιοπούλου για διευθυντή και
διευθύντρια του 6ουκαι 9ου Δ.Σ Αλίμου.(18/6 και 20/6). Από το Δ.Σ θα
συντονίζει ο Δ. Μπαγατέλας.
 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με την κ. Παπουτσάκη για διευθυντές και
διευθύντριες των σχολείων : 1ο -2ο -3ο - 4ο Ελληνικού , 3ο -8ο -11ο
Αργυρούπολης, Ειδικό Κωφών και Ειδικό Εγκεφαλοπάθειας
Αργυρούπολης (19/6 και 20/6). Από τα μέλη του Δ.Σ θα είναι οι: Γ.
Βούρβουλης, ,Σ. Λαμπροπούλου, Κ. Πετρόπουλος. Γ. Ζέλιος
 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ με τον κ. Χατζηδημητρίου για διευθυντές και
διευθύντριες των σχολείων 1ο-2ο-3ο-4ο-5ο-7ο- Αλίμου και 1ο-2ο-4ο-5ο-6ο7ο Αργυρούπολης, (18/6 και 19/6). Από τα μέλη του Δ.Σ θα είναι οι: Κ.
Καμαρινού, Κ. Λώλης, Χ.Αγγελονίδη, Π.Σύριγγα

Ο Σύλλογός μας, σε συνεννόηση με τους άλλους Συλλόγους της Δ΄ Αθήνας, ανέλαβε
την περιφρούρηση των δύο τελευταίων κέντρων . Στο πρώτο κύρια ευθύνη θα έχει
ο Σύλλογος Αγ. Δημητρίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενεργοποιεί τη 48ωρη απεργιακή
κινητοποίηση της ΔΟΕ για τους Διευθυντές και την 3ωρη στάση
εργασίας για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (αν χρειαστεί).
Χαιρετίζουμε όσους συναδέλφους διευθυντές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δε θα πάνε
στα σεμινάρια, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπειά τους και το δημόσιο σχολείο.
Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση που θα
πραγματοποιηθεί έξω από τα συγκεκριμένα σχολεία, από τις 7.30 το πρωί, με βάση
τον καταμερισμό των σχολείων ή όπου θέλει ο καθένας.
Καλούμε τους συλλόγους γονέων και τις Ενώσεις να στηρίξουν την προσπάθεια
ακύρωσης των σεμιναρίων αξιολόγησης.
Καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές και διευθύντριες να συνταχθούν
με τις αποφάσεις του κλάδου, να στηρίξουν και να συνδράμουν την
κινητοποίηση του δικού μας Συλλόγου και των άλλων συλλόγων έξω από
τα σχολεία που θα γίνουν τα σεμινάρια, να απέχουν από αυτά,
αξιοποιώντας την κάλυψη του Συλλόγου και την απεργιακή κάλυψη της
Ομοσπονδίας.

Τέλος καλούμε τους Διευθυντές των σχολείων Αλίμου,
Αργυρούπολης και Ελληνικού, το βράδυ της Τρίτης 17
Ιουνίου στις 8 μ.μ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού, για
ενημέρωση.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Η Πρόεδρος
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Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Λώλης

