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Άλιμος, 19 Ιουνίου 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΌ)
Τρίτη 2 4  Ι ο υ ν ί ο υ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οργανώνονται αυτές τις μέρες σε όλη την Αττική τα λεγόμενα «επιμορφωτικά σεμινάρια» για 
τους  διευθυντές  των  σχολείων  της  Α-Βάθμιας  Εκπαίδευσης  (με  επιμορφωτές  σχολικούς 
συμβούλους  και  τον  περιφερειακό  διευθυντή)  προκειμένου  να  υλοποιηθεί  η  ατομική 
αξιολόγηση από τη νέα σχολική χρονιά.  Το  ίδιο  ακριβώς σχεδιάζεται  και  θα υλοποιηθεί  το 
αμέσως επόμενο διάστημα και στην Β-Βάθμια Εκπαίδευση.

Το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη την εκπαίδευση, μέσα από πλήθος συλλογικών διαδικασιών, 
έχει  πάρει  σαφή  θέση  ενάντια  στην  αυτοαξιολόγηση  –  αξιολόγηση,  ως  σαφή  επιλογή  της 
κυβέρνησης και της ΕΕ να προωθήσει την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, να 
τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς, να προωθήσει την πολιτική του κλεισίματος σχολείων, να 
χτυπήσει τα μορφωτικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις της νέας γενιάς και να προετοιμάσει 
νέες απολύσεις εκπαιδευτικών.

Τονίζουμε ότι με την παρέμβαση των δικών μας σωματείων, ακυρώθηκαν παντού σε Αθήνα 
και  επαρχία  τα  σεμινάρια  της  ντροπής.  Στην  κατεύθυνση  αυτή  θα  συνεχίσουμε  να 
αγωνιζόμαστε!

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 24 Ιουνίου 
και ώρα 13.00 στο 2ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

Θέματα

1. Απολογισμός περιόδου.
2. Μετασυνεδριακή Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 28 Ιουνίου.
3. Προγραμματισμός παρεμβάσεων ενάντια στα σεμινάρια αξιολόγησης.
4. Νέος νόμος για το Λύκειο – Τράπεζα θεμάτων.
5. Έκτακτη οικονομική εξόρμηση για την ενίσχυση των υπό απόλυση συναδέλφων μας.

Η παρουσία όλων είναι απολύτως αναγκαία!

Η αξιολόγηση, της κατηγοριοποίησης-τρομοκράτησης-απόλυσης, δε θα περάσει.

Να ανακληθούν οι απολύσεις των καθηγητών – Να επανέλθουν οι τομείς και 
ειδικότητες που καταργήθηκαν – Κανείς μαθητής, κανείς καθηγητής δεν περισσεύει.

Κάτω τα χέρια από τις λαϊκές κατακτήσεις στη μόρφωση και στη δουλειά.

Γ ι α  τ ο  Δ . Σ .  τ η ς  Ε Λ Μ Ε
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΣΟΦΗΣ

Επικοινωνία: elme.notias.athinas@gmail.com
Ενημέρωση: elmenath.wordpress.com
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