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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με απόλυτη επιτυχία από δεκάδες εκπαιδευτικούς δόθηκε και στο Σύλλογό μας η μάχη να
μην υλοποιηθούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των διευθυντών σε Άλιμο και Ελληνικό!!!
ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ!
Ίδια εικόνα έρχεται απ΄ όλα τα επιμορφωτικά κέντρα της χώρας. Η αναδίπλωση του
ΥΠΑΙΘ να γίνει η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου αποτελεί μια ξεκάθαρη παραδοχή ΟΤΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, όπως ΘΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ, ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
Τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…» περί αναβάθμισης της παιδείας και του
εκπαιδευτικού δεν πείθουν κανέναν πια. Οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ βιώνουν το
καθεστώς της διαθεσιμότητας και της απόλυσης, μετά από εκβιαστική κατάθεση
«οργανογραμμάτων» και αξιολογήσεων… Η αξιολόγηση των νοσοκομειακών, που
απεργούσαν λίγες μόνο ημέρες πριν, αφορούσε τη συμμόρφωση των εργαζόμενων στο
καθεστώς της ακόμη μεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης των παροχών υγείας, στη συμμόρφωση
των εργαζόμενων στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις κτλ. Η συμμόρφωση του
εκπαιδευτικού που επιδιώκεται μέσω της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αφορά, ξεκάθαρα πλέον όπως
δείχνουν οι… «δείκτες»(sic) , τον στρατηγικό στόχο της εδραίωσης του «ΝΕΟΥ» ,
«αυτοδιοικούμενου» ΣΧΟΛΕΙΟΥ της ημιμάθειας και της εμπορευματοποιημένης γνώσης, το
οποίο θα πρέπει να υπηρετείται από «σκυφτούς, μοιραίους και άβουλους» εκπαιδευτικούς.

ΛΑΘΟΣ ΠΟΡΤΑ ΧΤΥΠΑΝΕ!!!
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ , ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ
και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ- Η
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/φισσες,
Σας ευχόμαστε ολόψυχα να ξεκουραστείτε και να χαρείτε τις καλοκαιρινές διακοπές!
Η ραστώνη των διακοπών όμως να μην παρασύρει κανέναν. Μας περιμένει θερμό
Φθινόπωρο. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου και όσοι/ες το επιθυμούν ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟ e-mail ΤΟΥΣ στη διεύθυνση του
Συλλόγου (syllogos.pe.thoukididis@gmail.com) για αμεσότερη ενημέρωση.
Η προγραμματισμένη πολιτιστική μας εξόρμηση για το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής
«Ζορμπάς» δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, λόγω μειωμένης συμμετοχής. Όμως οι
συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες, που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν κατά ομάδες,
μπορούν να επικοινωνήσουν οι ίδιοι/ιες με την κ. Πανάγου στο τηλ.2103711342, για να
κλείσουν θέση με φθηνότερο εισιτήριο. ΑΞΙΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ «ΘΕΡΜΟΥΣ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

