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             Προσ  

Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 

Θϋμα: «Έκαςτοσ εφ’ ω ετϊχθη». Σο Τ.ΠΑΙ.Θ. ςε ρόλο επιθεωρητό μεθοδεύει την κατηγοριοποιόςη 

και την εμπορευματοπούηςη των ςχολικών μονϊδων. Οι εκπαιδευτικού με τισ επιςτημονικϋσ - 

παιδαγωγικϋσ και αγωνιςτικϋσ δρϊςεισ τουσ ςτηρύζουν ενεργϊ τουσ μαθητϋσ και το Δημόςιο 

χολεύο 

 

Για 5η κατϊ ςειρϊ φορϊ, με την εγκύκλιο 27606/ΓΔ4/11.03.2022, το Τ.ΠΑΙ.Θ. επιχειρεύ να 

επιβϊλει την εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ των Νόμων 4823/2021 και 4692/2020, προχωρώντασ εκ 

νϋου ςε ανυπόςτατεσ ερμηνεύεσ, εκφοβιςτικϋσ πιϋςεισ και παρϊνομεσ προτροπϋσ. Η εγκύκλιοσ δεν 

ϋχει καμύα εκπαιδευτικό ςτόχευςη. Ο μόνοσ ςτόχοσ τησ εύναι πολιτικόσ. Η υποταγό των 

εκπαιδευτικών που αντιςτϋκονται και υπεραςπύζουν το Δημόςιο χολεύο. 

Η τελευταύα διετύα αποτελεύ κλαςικό δεύγμα αυταρχιςμού και λειτουργύασ με 

καταςτρατόγηςη των δημοκρατικών διαδικαςιών από την πλευρϊ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ..  

Ξεκινώντασ με τισ μεθοδεύςεισ κατϊργηςησ τησ εκπροςώπηςησ των εκπαιδευτικών από 

δημοκρατικϊ εκλεγμϋνουσ αιρετούσ εκπροςώπουσ ςτα υπηρεςιακϊ υμβούλια, με την 

τοποθϋτηςη δοτών και διοριςμϋνων από την εργοδοςύα «εκπροςώπων», ςυνϋχιςε να πορεύεται 

ςε ϋναν αυταρχικό δρόμο, με ςτόχο να επιβϊλλει την αξιολόγηςη – κατηγοριοπούηςη των 

ςχολεύων, με δυςμενϋςτατεσ ςυνϋπειεσ για μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ.  

Απαξύωςε  το 95% των εκπαιδευτικών που ςυμμετεύχε ςε Απεργύα – Αποχό για την 

αποτροπό τησ εφαρμογόσ των αντιεκπαιδευτικών διατϊξεων του πλαιςύου τησ «εςωτερικόσ και 

εξωτερικόσ αξιολόγηςησ των ςχολικών μονϊδων» και κινόθηκε δικαςτικϊ εναντύον τουσ , ώςτε 

να την καταςτόςει παρϊνομη. 

Φρηςιμοπούηςε καταςταλτικό βύα και δακρυγόνα εναντύον των εκπαιδευτικών που 

διαδόλωναν ςτην πλατεύα υντϊγματοσ. 



Αξιοποιεύ «ημϋτερα» Μ.Μ.Ε. για να ςυκοφαντόςει και να ςτιγματύςει τουσ αγώνεσ και τισ 

αντιδρϊςεισ του εκπαιδευτικού κινόματοσ. 

Εκδύδει, επανειλημμϋνα, παρϊνομεσ «εντολϋσ» δια του Γ.Γ. κυρύου Κόπτςη, με ςτόχο να 

εκφοβύςει τουσ εκπαιδευτικούσ. 

Προςπαθεύ να διχϊςει τον κλϊδο, καλώντασ ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ  να παρανομόςουν, 

αγνοώντασ αποφϊςεισ των υλλόγων Διδαςκόντων.  Διώκει εκπαιδευτικούσ που ςυμμετεύχαν ςε 

νόμιμα κηρυγμϋνο αγώνα των υλλόγων τουσ κατϊ του οπούου ουδϋποτε προςϋφυγε δικαςτικϊ 

και ουδϋποτε κρύθηκε παρϊνομοσ. 

Καλεύ τουσ/τισ .Ε.Ε. να μετατραπούν ςε «επιθεωρητϋσ», αποδεχόμενοι/εσ τον ρόλο του 

διοικητικού εκτελεςτικού οργϊνου του Τ.ΠΑΙ.Θ., αγνοώντασ τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο 

καθιςτώντασ τον «Μη Γενόμενο» . 

Πολιτικό και τακτικϋσ εκφοβιςμού, πιϋςεων, εμπορευματοπούηςησ τησ παιδεύασ και 

κατηγοριοπούηςησ των ςχολεύων που ϊφηςε και αφόνει υγειονομικϊ ανοχύρωτα, με διαρκεύσ 

ελλεύψεισ ςε προςωπικό, με μια χωρύσ προηγούμενο εντατικοπούηςη των εςωτερικών τουσ 

λειτουργιών, με τισ υποδομϋσ τουσ ςτην τελευταύα θϋςη τησ ευρωπαώκόσ ηπεύρου, με τη 

χρηματοδότηςό τουσ να υπολεύπεται των πραγματικών αναγκών. 

Σελευταύο μϋτρο η ενεργοπούηςη φορμών τησ πλατφόρμασ του Ι.Ε.Π. για τον «υλλογικό 

προγραμματιςμό, Εςωτερικό και Εξωτερικό Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικού Έργου των χολικών 

Μονϊδων» με νϋα παρϊταςη μϋχρι και 31/3/2022 διϊςτημα ςτο οπούο και αναμϋνεται η ϋνταςη τησ 

ϊςκηςησ πύεςησ προσ τουσ εκπαιδευτικούσ. 

Καλούμε τουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων να ςυνεχύςουν την υλοπούηςη των δρϊςεων που 

ϋχουν αναρτόςει μϋςα από τα ενιαύα κεύμενα. Η Δ.Ο.Ε. δόλωςε από την αρχό αυτόσ τησ μϊχησ ότι 

θα φτϊςουμε ενιαύα και ςυντεταγμϋνα μϋχρι το τϋλοσ. Όλεσ οι δρϊςεισ θα υλοποιηθούν και ςε 

όλεσ τισ φϊςεισ θα υπϊρξει πλόρησ κϊλυψη των εκπαιδευτικών και των υλλόγων Διδαςκόντων. 

Δεν υποκύπτουμε ούτε ςτισ πιϋςεισ, ούτε ςτισ «επιθεωρητικϋσ υποδεύξεισ», δεν αλλϊζουμε τισ 

αποφϊςεισ των υλλόγων Διδαςκόντων και τα κεύμενα που ϋχουν αποφαςιςτεύ. 

Η Δ.Ο.Ε. και ςυνολικότερα το εκπαιδευτικό κύνημα αντιςτϋκεται ςτην εφαρμογό τησ 

προβλεπόμενησ από τουσ Νόμουσ 4692/20 και 4823/2021 «Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ αξιολόγηςησ 

τησ ςχολικόσ μονϊδασ»  η οπούα, όπωσ ςυνϊγεται από τισ διατϊξεισ των παραπϊνω νόμων, θα 

οδηγόςει ςτη ςυνολικό αλλούωςη του, όπωσ επιτϊςςει το ύνταγμα, ενιαύου, δημόςιου και 

δωρεϊν χαρακτόρα τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ (κϊτι που ϋχει παγκοςμύωσ ςυμβεύ με ανϊλογα 

νομοθετόματα), αφού :  



 Καλλιεργεύ το ϋδαφοσ για τη δημιουργύα πολιτιςμικόσ, οικονομικόσ και, τελικϊ, ταξικόσ 

διαφοροπούηςησ των ςχολεύων. 

 Επιβαρύνει και δυςχεραύνει εξαιρετικϊ το ϋργο των μαθητών μασ, ιδιαύτερα όςων  

προϋρχονται από ευϊλωτεσ κοινωνικϊ και οικονομικϊ ομϊδεσ, εγχαρϊςςοντϊσ τουσ 

χαμηλό προςδοκύα για το μϋλλον τουσ. 

 Δημιουργεύ τισ ςυνθόκεσ τησ ςταδιακόσ απόςυρςησ του κρϊτουσ από τη ςυνταγματικό του 

υποχρϋωςη να χρηματοδοτεύ επαρκώσ και ιςότιμα τη Δημόςια Παιδεύα, για όλουσ τουσ 

μαθητϋσ. 

 Οδηγεύ ςτην αξιακό μεταβολό τησ κοινωνικόσ αντύληψησ για την παιδεύα, από δημόςιο 

αγαθό για όλουσ, ςε ατομικό προώόν που θα αποκτϊται με ςκληρό ατομικό ανταγωνιςμό 

και την ανϊλογη οικονομικό ιςχύ. 

Για την επιτυχύα αυτού του αγώνα που ακολούθηςε το 95% του κλϊδου, ϋπειτα από τη 

μεθόδευςη τησ κρύςησ τησ απεργύασ-αποχόσ ωσ παρϊνομησ, η Δ.Ο.Ε. κατϋθεςε ςτουσ υλλόγουσ 

Διδαςκόντων, ενιαύα κεύμενα και ςχϋδια δρϊςησ, με ςτόχο να: 

α. ενώςει όλουσ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων και τουσ εκπαιδευτικούσ, αναιρώντασ ϋτςι 

τη δημιουργύα επιλϋξιμων/ανταγωνιςτικών  προφύλ για κϊθε ςχολικό μονϊδα, 

β. διατηρόςει το κριτικό πνεύμα των εκπαιδευτικών ζωντανό, μπροςτϊ ςτον κύνδυνο του 

ψευδούσ  εξωραώςμού τησ εκπαιδευτικόσ πραγματικότητασ, 

γ. ανταποκριθεύ ςτισ ψηφιςμϋνεσ θϋςεισ του και τισ απαιτόςεισ του αγώνα για την ακύρωςη 

τησ αξιολόγηςησ -χειραγώγηςησ. 

Με πϊνω από 3.500 ςχολικϋσ μονϊδεσ και δεκϊδεσ χιλιϊδεσ εκπαιδευτικούσ να δύνουν αυτό 

τη μϊχη με την υιοθϋτηςη των ενιαύων κειμϋνων, ςυντεταγμϋνα, ςτουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων,  

βριςκόμαςτε ςτη φϊςη υλοπούηςησ των δρϊςεων που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτα ενιαύα κεύμενα και 

ϋχουν αναρτηθεύ από τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ.  

Οι δρϊςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν επιςτημονικϋσ ημερύδεσ/ςυνϋδρια (με τη ςυμμετοχό 

πανεπιςτημιακών Δαςκϊλων από την Ελλϊδα και τη διεθνό εκπαιδευτικό κοινότητα), 

ερευνητικϋσ καταγραφϋσ και ερωτηματολόγια αποτύπωςησ των απόψεων των εκπαιδευτικών, 

ηλεκτρονικϋσ εκδόςεισ των πρακτικών των ημερύδων, κοινϋσ εκδηλώςεισ με εκπαιδευτικούσ 

φορεύσ (εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, γονεώκούσ φορεύσ, Παιδαγωγικϊ Σμόματα), ςτη βϊςη των 

θϋςεων και των αιτημϊτων του Κλϊδου.  

Σο ςύνολο των δρϊςεων που υλοποιούνται αποτελούν μια προςπϊθεια εκπαιδευτικόσ, 

παιδαγωγικόσ και κοινωνικόσ παρϋμβαςησ, που  τεκμηριώνει τισ θϋςεισ του κλϊδου, εξοπλύζει το 



εκπαιδευτικό κύνημα με την επιςτημονικό θϋςη και ϊποψη και καταδεικνύει την εφαρμοζόμενη 

αντιεκπαιδευτικό πολιτικό. 

όμερα η Δ.Ο.Ε. δημοςιοποιεύ το ςύνολο των ημερύδων που πραγματοποιόθηκαν και 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν μϋςα ςτο επόμενο δύμηνο. Θα ακολουθόςει ςύντομα η 

δημοςιοπούηςη όλων των ερευνητικών καταγραφών και ερωτηματολογύων που θα τεθούν προσ 

υλοπούηςη ςτουσ εκπαιδευτικούσ και τα ςχολεύα. ε όλεσ αυτϋσ τισ δρϊςεισ εύναι πολύ ςημαντικό 

η ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΟΤΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΚΑΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΞΟΝΑ ΔΡΑΗ ΣΙΣΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΞΟΝΑ 1 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑ 

Σα αναλυτικϊ προγρϊμματα, 

ο ρόλοσ και ο χαρακτόρασ του 

Νηπιαγωγεύου 

20 

ΜΑΡΣΙΟΤ 

ΑΞΟΝΑ 3 ΗΜΕΡΙΔΑ 

Ομαδοςυνεργατικϋσ πρακτικϋσ 

μϊθηςησ και διδαςκαλύασ. Οι 

προςεγγύςεισ διϊφορων παιδαγωγικών 

ρευμϊτων 

27 

ΜΑΡΣΙΟΤ 

ΑΞΟΝΑ 1 

ΕΙΔΙΚΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑ 

Η ανϊγκη ενύςχυςησ των θεςμών 

Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ  - 

Κοινωνικϋσ και ιδεολογικϋσ διαςτϊςεισ 

3 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

ΑΞΟΝΑ 3 
ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΣΡΑΠΕΖΙ 

Η ςυνϋλευςη τησ τϊξησ και η 

ςυνεργατικό διαχεύριςη προβλημϊτων 

που παρουςιϊζονται ςτην καθημερινό 

ςχολικό πρϊξη 

10 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

ΑΞΟΝΑ 2 

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ 

ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΣΡΑΠΕΖΙ 

Η εμπειρύα των Διαπολιτιςμικών 

χολεύων 

17 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

ΑΞΟΝΑ 4 ΗΜΕΡΙΔΑ 
Οι ιδϋεσ και οι πρακτικϋσ ςύγχρονων 

παιδαγωγικών ρευμϊτων για τισ 

30 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 



ςχϋςεισ εκπαιδευτικού/μαθητό 

ΑΞΟΝΑ 2 

ΕΙΔΙΚΑ 

ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΣΡΑΠΕΖΙ 

Η εμπειρύα των Ειδικών ςχολεύων για 

τον ρόλο και τη ςημαςύα τουσ ςτην 

Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη 

7 

ΜΑΪΟΤ 

ΑΞΟΝΑ 8 ΗΜΕΡΙΔΑ 

Μετεκπαύδευςη – Επιμόρφωςη: Από 

την ιςτορικό θεώρηςη ςτη ςημερινό 

πραγματικότητα και τισ ανϊγκεσ των 

εκπαιδευτικών τησ πρϊξησ 

8 

ΜΑΪΟΤ 

 

Μϋχρι ςόμερα ϋχουν πραγματοποιηθεύ οι παρακϊτω εκδηλώςεισ 

8 Νοεμβρύου 2021 

Εκπαιδευτικό ϋργο και επιχειρούμενη 

αξιολόγηςη. 

Επιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=L9dq1MA3yqg&t=2767s  

23 Ιανουαρύου 2022 

Η αντύςταςη ςτην αξιολόγηςη – 

εμπορευματοπούηςη των ςχολεύων 

και ο αγώνασ για την υπερϊςπιςη τησ 

δημόςιασ εκπαύδευςησ 

Η εμπειρύα από τισ Η.Π.Α. 

https://youtu.be/9WL1tosdCs8 

13 Υεβρουαρύου 2022 
χολικό διαρροό 

και ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ 
https://youtu.be/-_8ZO2Iqy08 

13 Μαρτύου 2022 
Αναλυτικϊ Προγρϊμματα, ςχολικϊ 

εγχειρύδια και διδακτικό υλικό 
https://youtu.be/kd55INRztKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9dq1MA3yqg&t=2767s
https://www.youtube.com/watch?v=L9dq1MA3yqg&t=2767s
https://youtu.be/9WL1tosdCs8
https://youtu.be/-_8ZO2Iqy08
https://youtu.be/kd55INRztKI

