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Αλαθνίλσζε 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» απνζηέιιεη ηα πξώηα εληαία θείκελα, σο 

απάληεζε ζηνλ πξνβιεπόκελν πξνγξακκαηηζκό θαη θαιεί ηοσς ζσιιόγοσς δηδαζθόληωλ λα ηα 

σηοζεηήζοσλ ασηούζηα, τωρίς θακία αποιύηως δηαθοροποίεζε. 
 

ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηνύληαη νη εηδηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ κε απνθιεηζηηθό 

ζέκα ηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023, όπνπ απνθαζίδνληαη νη δξάζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη γίλεηαη ν νξηζκόο ησλ ζπληνληζηώλ. 
 

Με βάζε ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε.: 
  
1. Δελ θηηάρλνπκε ηα θείκελα γηα λα αμηνινγεζνύκε κε θαιό βαζκό νύηε γηα λα αλαδείμνπκε ηα ζεκεία 

ππεξνρήο ηεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο έλαληη ηεο άιιεο, αιιά γηα λα απνηππώζνπκε ηελ εληαία θαη θνηλή καο 

ζηάζε.  

2. Επηζεκαίλνπκε όηη θάζε ζρέδην δξάζεο απνηειεί ππόζεζε όινπ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη ζηόρνο 

είλαη λα κελ ππάξρεη κεξηζκόο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ, θαηά 

ηνλ νξηζκό ζπληνληζηώλ/ζηξηώλ ησλ δξάζεσλ, θαινύληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηνλ εληαίν ηξόπν πνπ 

ιεηηνύξγεζαλ θαη πέξπζη. 

3. Δελ απνηππώλνπκε θαλέλαλ επηπιένλ άμνλα πέξα από απηνύο πνπ έρνπλ επηιεγεί από ηε Δ.Ο.Ε. 

Επηιέγνπκε από ηνπο άμνλεο ηεο Δ.Ο.Ε. όζνπο ρξεηάδνληαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 

4. Σα θείκελα ζηόρν έρνπλ λα: α) ελώζνπλ όινπο ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ, αλαηξώληαο έηζη ηε 

δεκηνπξγία επηιέμηκσλ/αληαγσληζηηθώλ πξνθίι γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα, β) δηαηεξήζνπλ ην θξηηηθό πλεύκα 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ, γ) αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αγώλα γηα ηελ αθύξσζε ηεο αμηνιόγεζεο - 

θαηεγνξηνπνίεζεο. 
 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα θιεζνύλ νη ύιινγνη Δηδαζθόλησλ θαηαζέηοσκε ηα θείκελα ηες 

Δ.Ο.Ε. γηα ζηόρνπο θαη ηίηινπο ζρεδίσλ δξάζεο, ρσξίο θακηά δηαθνξνπνίεζε, εμεηδίθεπζε, ζπκπιήξσζε. 

ην βηβιίν Πξαθηηθώλ θαηαγξάθεηαη (ή επηθνιιάηαη) ε απόθαζε ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ κε ηα θείκελα 

ηεο ΔΟΕ  γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, κε όζνπο άμνλεο απνθαζηζηνύλ από ηνλ ύιινγν Δηδαζθόλησλ, όπσο 

θαη πέξπζη. Κακηά εμεηδηθεπκέλε αλάξηεζε δελ πξέπεη λα γίλεη από θαλέλα ρνιείν θαη θαλέλαλ/θακία 

εθπαηδεπηηθό. Τολίδοσκε όηη ε Δ.Ο.Ε. ζα αλαιάβεη πάιη κε εληαίο ηρόπο ηολ ζτεδηαζκό θαη ηελ 

σιοποίεζε όιωλ ηωλ δράζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη ηνπο επόκελνπο κήλεο. 
 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζπιιόγνπ καο, θαηά ηελ πεξζηλή ρξνληά, 

αγλνώληαο εθθνβηζηηθά θαη εθβηαζηηθά δηιήκκαηα, έδσζε ηε δηθή ηεο απάληεζε ζηηο κεζνδεύζεηο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 
 

ην πιαίζην απηό, ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα ελάληηα ζηελ αληηδεκνθξαηηθή επηρείξεζε επηβνιήο ηεο 

Εζσηεξηθήο θαη Εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. 

ζηεξίδνληαο ην δεκόζην ζρνιείν. 
 

   Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 
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