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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο», κε βάζε ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ., απνζηέιιεη ηα νέα ενιαία κείμενα για ηη Β2 θάζη ηος ζςλλογικού 

ππογπαμμαηιζμού (Γεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία). 

 

Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., ε δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζην επίπεδν Β2. 

ην Α επίπεδν είρακε ηελ Απνηίκεζε ηεο πεξζηλήο ρξνληάο. 

ην Β επίπεδν έρνπκε ηνλ πιινγηθό Πξνγξακκαηηζκό, ν νπνίνο έρεη 3 δηαθνξεηηθέο θάζεηο: 

Β1: ΣΟΥΟΗ – ΣΗΣΛΟΗ – ΤΝΣΟΝΗΣΖ (νινθιεξώζεθε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ). 

Β2: ΣΦΔΓΙΑΣΜΟΣ Αςηή η θάζη λήγει ζηιρ 12 Ιανοςαπίος. Τα κείμενα πος θα μποςν ζηιρ 

5 ενόηηηερ (ηηρ Β2 θάζηρ) αποζηέλλονηαι ηώπα από ηη Γ.Ο.Δ.. 

Β3: ΤΛΟΠΟΗΖΖ Οη δξάζεηο ζα γίλνπλ ζε θεληξηθό επίπεδν από ηε Γ.Ο.Δ. κε ηελ ππνζηήξημε 

θαη ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Σα λέα εληαία θείκελα είλαη κενηπικά θείκελα, αναιπούν ηη διαθοποποίηζη ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ, απνηεινύλ ενιαία ζςλλογική έκθπαζη γηα όια ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

καηαγπάθοςν αιηήμαηα ηνπ θιάδνπ θαη καηαγγέλλοςν ηιρ εςθύνερ ηεο εθαξκνδόκελεο 

αληηεθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θα ςλοποιηθούν κενηπικά από ηην 

Ομοζπονδία κε ηε ζπλδξνκή θαη ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην δηάζηεκα από ηα ηέιε 

Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ Μαΐνπ. Θα ππάξμεη αλαιπηηθόηεξε ελεκέξσζε γηα ηε θάζε Β3, ε 

νπνία πξνεηνηκάδεηαη θαη ζα αλαθνηλσζεί αλαιπηηθά από ηελ Οκνζπνλδία. 

 

Σα θείκελα θαη νη δξάζεηο έρνπλ ζηόρν λα: 

 

α. ενώζοςν όλοςρ ηοςρ ζςλλόγοςρ διδαζκόνηωλ αλαηξώληαο έηζη ηε δεκηνπξγία επηιέμηκσλ 

/αληαγσληζηηθώλ πξνθίι γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα, 

β. διαηηπήζοςν ηο κπιηικό πνεύμα ηων εκπαιδεςηικών ρσξίο εμσξατζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, 

γ. ανηαποκπιθούν ζηιρ απαιηήζειρ ηος αγώνα για ηην ςπεπάζπιζη ηος δημόζιος ζσολείος, 

αθπξώλνληαο ηελ αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

 

Η ενιαία ζηάζη ηων ζσολείων αθοπά ζηη ζσέζη μαρ με ηη διοίκηζη και ζηην ανηίζηαζή μαρ 

ζηην πποζπάθεια επιβολήρ ηηρ ανηιεκπαιδεςηικήρ αξιολόγηζηρ. 

 

Σηιρ ζςνεδπιάζειρ ηων Σςλλόγων Γιδαζκόνηων πος πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην πξνεγνύκελν 

δηάζηεκα θαη έσοςν ληθθεί αποθάζειρ σπηζιμοποίηζηρ ηων ενιαίων κειμένων ηηρ Γ.Ο.Δ. 

οπίζηηκαν Σςνηονιζηέρ - Σςνηονίζηπιερ γηα ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ πξόηεηλε ε Οκνζπνλδία. Οι 

ζςνηονιζηέρ - ζςνηονίζηπιερ μπαίνονηαρ, με ηοςρ πποζωπικούρ ηοςρ κωδικούρ, ζηελ πιαηθόξκα 

ηνπ ζπιινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ αναπηούν ηα ανηίζηοισα κείμενα και δπάζειρ πος έζηειλε η 

Γ.Ο.Δ. ζηηο αληίζηνηρεο πέληε ελόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο μέσπι ηιρ 12 Ιανοςαπίος. Δπηζεκαίλνπκε 

όηη δεν απαιηείηαι εκ νέος ζςνεδπίαζη ηων Σςλλόγων Γιδαζκόνηων θαη νη ύιινγνη θαηαζέηνπλ 

ηα θείκελα ηεο Οκνζπνλδίαο σωπίρ καμιά διαθοποποίηζη, εξειδίκεςζη, ζςμπλήπωζη.  
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζπιιόγνπ καο ζπληάρζεθε κε ηηο ζέζεηο 

ηνπ θιάδνπ, αγλνώληαο εθθνβηζηηθά θαη εθβηαζηηθά δηιήκκαηα, δίλνληαο ερεξή απάληεζε ζηηο 

κεζνδεύζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ζηα ηειεζίγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο λα 

δώζνπκε ηε κάρε ελάληηα ζηηο πξαθηηθέο ηξνκνθξάηεζεο θαη ζηελ απηαξρηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή 

επηρείξεζε επηβνιήο ηεο αληηεθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. 

ζηεξίδνληαο ην δεκόζην ζρνιείν. 

 

 
 

   Γηα ην Γ.. 
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