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Αλαθνίλσζε 

 
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο δεκνζηνπνίεζε ην ΦΕΚ 4189/2021 γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο επηιέγεη, ελ κέζσ παλδεκίαο, λα πξνρσξήζεη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνπξγηθήο απόθαζεο, ελώ ζα έπξεπε λα έρεη σο πξνηεξαηόηεηα ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Σν λνκνζέηεκα ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ.: 

 Καζηερώλεη ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (θαη κάιηζηα κε δεθάβαζκε 

θιίκαθα αμηνιόγεζεο) κε ηειηθό απνδέθηε ηελ Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε (Α.ΔΘ.Π.Π.Δ.Ε.) κε αλάξηεζε ησλ εηήζησλ 

εθζέζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

 Δελ παρέχεη θακία ππνζηήξημε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζηνπο/ζηηο Δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηάμεο. Αληηζέησο, επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη θαη λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ παιεύνπλ αβνήζεηεο λα ζηαζνύλ δίπια ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ηξηεο ηνπο ζε απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν!  

 Αγλοεί επηδεηθηηθά ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(έιιεηςε πξνζσπηθνύ, πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, βηβιία, θηεξηαθέο ππνδνκέο, εμνπιηζκό, 

επηκόξθσζε, ρξεκαηνδόηεζε θιπ) 

 Εκθαλίδεη ηέηνηα ζπνπδή ζηελ εθαξκνγή ηνπ πνπ πξνβιέπεη, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο 2021-2022, απνηίκεζε ηεο πεξζηλήο ρξνληάο, ρσξίο θαλ λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν 

ζπιινγηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο 2020-2021 κεηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ απεξγία-απνρή ζε πνζνζηό 95% !!! 

 Μεηαηρέπεη κηα ζρνιηθή δηαδηθαζία ζε δεκόζην ζέακα κε ηελ αλάξηεζε ηεο αμηνιόγεζεο ζηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ ζρνιείσλ. 

 Δελ αιιάδεη ζε ηίπνηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ζηνπο 

καζεηέο. Απνηειεί κία θαζαξά γξαθεηνθξαηηθνύ ηύπνπ δηαδηθαζία. Ελδηαθέξεηαη γηα ηηο 

πνιηηηθέο εληππώζεηο θαη όρη γηα ηελ νπζία. 

 Παρουζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο κε ην αληίζηνηρν λνκνζέηεκα Γαβξόγινπ ηεο θπβέξλεζεο 

ΤΡΘΖΑ (ζεκαηηθνί άμνλεο, θπξηαξρηθόο ξόινο ηνπ πκβνύινπ - πληνληζηή Εθπαίδεπζεο, 

εκπινθή ζρνιηθνύ πκβνπιίνπ, νκάδεο δξάζεο θαη ηεηξάβαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) πνπ ν 

θιάδνο είρε απνξξίςεη. 
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Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ ζε δηαδηθηυαθή ελεκερωηηθή 

ζυλάληεζε γηα ηελ «Εζσηεξηθή θαη Εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ», ζην πιαίζην 

ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δ.Ο.Ε. γηα απεξγία - απνρή, ηελ Πέκπηε 23 επηεκβρίου θαη ώρα 18.00, 

ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: 

 

 

https://minedu-primary.webex.com/meet/panroumpis 

 
 

 

Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 

https://minedu-primary.webex.com/meet/panroumpis

