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Πξνο: Μέιε καο  

            

 

Αλαθνίλσζε 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, κε δηζπξακβηθέο αλαθνηλώζεηο, αλαθέξεη όηη, ην επόκελν δηάζηεκα, 

ζύκθσλα κε ην λ.4823/2021, ζα μεθηλήζεη ε αηνκηθή αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γη’ απηόλ ηνλ 

ιόγν λνκνζέηεζε, ζε άζρεην κε ηελ παηδεία λνκνζρέδην, ξπζκίζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ 

αλάιεςε ππεξεζίαο ησλ πκβνύισλ Δθπαίδεπζεο, ζηηο πεξηνρέο όπνπ έρεη νινθιεξσζεί ε επηινγή 

ηνπο, κε ζθνπό λα μεθηλήζεη ε αηνκηθή αμηνιόγεζε από ηνπο λενδηόξηζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο ε 

αμηνιόγεζε απνηειεί πξνϋπόζεζε κνληκνπνίεζήο ηνπο.  
 

πγθεθξηκέλα, ε αηνκηθή αμηνιόγεζε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη, ζύκθσλα κε ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ 

Τ.ΠΑΗ.Θ., από ηνπο λενδηόξηζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο 

Κξήηεο, Πεινπνλλήζνπ, Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, θαζώο κόλν ζηηο Πεξηθέξεηεο απηέο 

νινθιεξώζεθαλ νη επηινγέο ησλ πκβνύισλ Δθπαίδεπζεο. 
 

Ζ 88
ε
 Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γ.Ο.Δ. κε απόθαζή ηεο έρεη εθθξάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ 

αμηνινγηθή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 
 

Ο όξνο «αμηνιόγεζε» δελ έρεη γηα ηε Γ.Ο.Δ. θακία ζύλδεζε κε ηελ αηνκηθή αμηνιόγεζε - 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θακία ζύλδεζε κε ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε, δελ 

ππάξρεη θαλέλα ζέκα αηνκηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, θακίαο αμηνιόγεζεο κε πνζνηηθά 

θξηηήξηα! 
 

Ο θιάδνο, κέζα από ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ζα απαληήζεη ζπληεηαγκέλα, κε βάζε ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζεζκηθώλ ηνπ νξγάλσλ, αμηνπνηώληαο όιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο κνξθέο δξάζεο. 
 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ ζε Έθηαθηε 

Γεληθή πλέιεπζε, ηελ Σξίηε 7 Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 18.00, ζην 7
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Γάθλεο 

(Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη Αξηζηνηέινπο), πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα ηνλ αγσληζηηθό 

ζρεδηαζκό ηνπ θιάδνπ, κε θπξίαξρα ζέκαηα ηελ αμηνιόγεζε, ηε κνληκνπνίεζε ησλ λενδηόξηζησλ, ηα 

κηζζνινγηθά, θαζώο θαη γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινύλ. 

 
       Γηα ην Γ.. 

 
 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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