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Προς τα Μέλη του Συλλόγου. 
 
 
 
 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, 
     Την Tρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014,πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γ.Σ  του Συλλόγου μας, καθώς και 
η συνάντηση των Νηπιαγωγών, που προηγήθηκε της Συνέλευσης.  
 Στη Συνέλευση, που ήταν μαζική, μα θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, έγινε ενδελεχής 
ενημέρωση και συζήτηση για τα προβλήματα που μας απασχολούν ως εργαζόμενους-τα εργασιακά 
και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας και το καθεστώς του καθημερινού ωμού 
εκβιασμού και εκφοβισμού, που δεχόμαστε, κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της λεγόμενης 
«Αξιολόγησης». 
Η συλλογική αυτή διαδικασία της συγκέντρωσης του σωματείου αποτέλεσε και αποτελεί το 
σταθερό αποκούμπι για τον καθένα μας, που καλείται να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που βιώνει.  
 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ 
ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ!  

  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, συνάδελφοι, έχουν πλέον  πάρει θέση και υλοποιούν είτε φανερά είτε 
συγκαλυμμένα τις αποφάσεις του Υπουργείου για την προώθηση της λεγόμενης αξιολόγησης. 

 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ! 

 
Αξίζει να αναφερθεί ότι τη Δευτέρα, 24/11,μετά από κάλεσμα του Συλλόγου για μη συμμετοχή, 
αποτράπηκε η πραγματοποίηση της «ενημέρωσης» για την «Αξιολόγηση», που είχε 
προγραμματιστεί από την Σχολική Σύμβουλο  των Νηπιαγωγών και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και 
αφορούσε τις προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων. 
                                           
  Καλούμε για άλλη μια φορά τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, τις 
Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων, να συνταχθούν με τις αποφάσεις του Συλλόγου και 
του Κλάδου και να μην συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγησή τους - αξιολόγηση 
κάνοντας χρήση την απόφαση του κλάδου για Απεργία – Αποχή από οποιαδήποτε 
αξιολογική διαδικασία.  
 Να μην κρεμαστούν προγραμματισμοί στο παρατηρητήριο. 
  ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, φανερά ή συγκαλυμμένα. 
  Ακόμα και αν έχει επιβεβαιώσει κανείς τα στοιχεία του στο παρατηρητήριο, για να 

αξιολογηθεί,  σας καλούμε να μη συνεχίσετε. ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΦΑΚΕΛΟ για την 
ατομική σας αξιολόγηση. Να μη ζητήσετε να αξιολογηθείτε.  

 ΝΑ ΜΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.  
 ΜΗ ΓΙΝΕΤΕ ο δίαυλος των πιέσεων για εκπόνηση προγραμμάτων εντείνοντας το κλίμα 

εκφοβισμού. 
 
 



Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
   Καλούμε να μη δηλώσετε καμιά επιθυμία συμμετοχής σε διευκρινιστικές συναντήσεις των 
συμβούλων. 
   Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους για αξιολόγηση έχοντας σαν παράδειγμα τη 
στάση των συναδέλφων μας στα σχολεία του Συλλόγου μας , σε άλλους συλλόγους και τον 
υπόλοιπο Δημόσιο τομέα. Αυτό, άλλωστε, μαρτυρά η συνεχής παράταση των προθεσμιών και οι 
απανωτές εγκύκλιοι που «ρετουσάρουν» τις αρχικές οδηγίες με «light» εκδόσεις προηγούμενων 
αποφάσεων! 

ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ! 
Οι εκπαιδευτικοί  
 δεν αναρτούμε τίποτα στο Παρατηρητήριο της Αξιολόγησης. Δεν κάνουμε αίτηση για 

εθελοντική αξιολόγηση. Δεν παραδίδουμε έκθεση ατομικής αξιολόγησης. Δεν δεχόμαστε 
κανέναν αξιολογητή στην τάξη . Οι Σύμβουλοι πλέον  έχουν πάρει θέση. Είναι αξιολογητές.  
Δε συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο. 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων  
 να συμπορευτούν με  τις αποφάσεις του Σωματείου και του Κλάδου.Δεν συμμετέχουμε σε 
καμιά αξιολογική διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται το ΔΣ του Συλλόγου, ώστε να παρεμβαίνει, να 
βοηθάει και να οργανώνει τη συλλογική μας αντίσταση.  

 

Για το Δ.Σ 

Η Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας 

Χριστίνα Αγγελονίδη  Κων/νος Λώλης 


