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Δημιουργικζσ εργαςίεσ ςτα ΓΕΛ και απεργία αποχή 

από κάθε μορφή αξιολόγηςησ 

Σο Τπουργείο Παιδείασ ετοιμάηεται να τοποκετιςει όλουσ τουσ νζουσ «ςυντονιςτζσ» ςτισ νζεσ δομζσ (ΠΕΚΕ) τθσ 

εκπαίδευςθσ, αφοφ οι διαδικαςίεσ επιλογισ τουσ με τισ κλαςςικζσ μεκόδουσ φτάνουν ςτο τζλοσ τουσ. Η εξάμθνθ 

παράταςθ των πρϊθν ςυμβοφλων μπορεί να κοπεί ξαφνικά. Σαυτόχρονα ςυρρικνϊνει τα δθμόςια ςχολεία ς’ όλθ τθ 

χϊρα, ενϊ ςτθν β/βάκμια εκπαίδευςθ γίνεται  χαμόσ με τα εργαλεία των θλεκτρονικϊν κοφτϊν (εγγραφζσ και 

απόλυτο κλείςιμο τμθμάτων) και των νζων εκπαιδευτικϊν ηωνϊν (νζα μοριοδότθςθ). Παράλλθλα ζχει κινιςει τθν 

εφαρμογι του άρκρου 8 του ΠΔ46/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παραγρ. 5 του άρκρου 34  του 

Ν.4521/2018 μετθν εγκφκλιο του Τπ. Κ. Γαβρόγλου (Αρ. Πρωτ. 150233/Δ2/12.09.2018). 

1) Σο Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ ζχει αποφαςίςει (όπωσ και θ πλειοψθφία τω ΕΛΜΕ τθσ χϊρασ ςτθ Γεν. υνζλευςθ 

προζδρων τθν προθγοφμενθ Άνοιξθ) ςτα ευρφτερα  πλαίςια και τθσ ΑΔΕΔΤ, απεργία αποχι από κάκε αξιολογικι 

διαδικαςία (και αυτοαξιολόγιςθ ι αποτίμθςθ) προςϊπων και δομϊν.  

Σθν πρόταςθ αυτι ειςθγείται και ςτθν Γεν. υνζλευςθ τθσ Σετάρτθσ 26.09.2018 προσ εφαρμογι απζναντι ςε κάκε 

απόπειρα εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν πιζςεων ι «παραινζςεων» ςτα ςχολεία. 

2) Η Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ, με τεράςτια ςυμμετοχι των ςυναδζλφων ςτα ΓΕΛ, ζδωςε νικθφόρα μάχθ κατά των 

«δθμιουργικϊν εργαςιϊν», είτε ςτθν αυτόνομθ μορφι τουσ (2016-2017), είτε ςτθν ενταγμζνθ ςτα μακιματα υπό 

τθν άνωκεν εποπτεία «ςυντονιςτϊν» και άλλων ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ (2017-2018). Γι αυτό, μετά από ευρεία 

ςυηιτθςθ και ςτο ανοικτό Δ τθσ Σετάρτθσ 26.09.2018, κεωρεί ότι:  

α) Εάν κάποιοσ εκπαιδευτικόσ θζλει να εντάξει κάποια εργαςία ςτα πλαίςια του μακιματόσ του, μπορεί και 

οφείλει να το κάνει. Σο Δ τθσ ΕΛΜΕ όμωσ, είναι όμωσ κάκετα αντίκετο με κάκε προςπάκεια επιβολισ των 

δθμιουργικϊν εργαςιϊν ςτουσ ςυναδζλφουσ.  

β) Καλεί τουσ ςυναδζλφουσ να μην ψηφίςουν για ςυντονιςτζσ και να μη δεχτοφν κανζνα εκ των προτζρων ι εκ 

των υςτζρων ζλεγχο και επιβολι. Μάλιςτα, τουσ καλεί να δθλϊςουν απεργία αποχι απ’ όλεσ αυτζσ τισ διαδικαςίεσ, 

οι οιποίεσ οδθγοφν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο ςτθν αξιολόγθςθ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ. 

3) Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να ςυςπειρωκοφν πολφπλευρα ςτο ςωματείο με ςυλλογικό και όχι ανταγωνιςτικό 

πνεφμα, αφοφ κι αυτι θ κυβζρνθςθ αποδεικνφεται κακθμερινά δζςμια όχι μόνο των πολιτικϊν λιτότθτασ, αλλά και 

των ευρωπαϊκϊν ι διεκνϊν κεςμϊν (ΕΕ, ΟΟΑ, ΔΝΣ, κλπ). Μόνο ζτςι κα υπάρξουν ρωγμζσ και μικρζσ νίκεσ που κα 

φζρουν τθν ελπίδα ςτα δθμόςια ςχολεία και ευρφτερα ςτο λαό μασ! 

Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                  Ο Γραμματζασ 
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