
 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Συνέχιςη του αγώνα για την υπεράςπιςη του Δημόςιου Σχολείου, ενάντια ςτην 

κατηγοριοποίηςη - εμπορευματοποίηςη. 2η κεντρική δράςη για το 2023, Κυριακή 12 

Μαρτίου, 6:30 μ.μ.  

Διαδικτυακή Εκδήλωςη τησ Δ.Ο.Ε.  

«Ερευνητικέσ διδακτικέσ πρακτικέσ και το μέλλον τησ Ειδικήσ και Συμπεριληπτικήσ 

Εκπαίδευςησ» 

 

Συναδϋλφιςςεσ και ςυνϊδελφοι, 

Στο πλαύςιο του αγώνα για την υπερϊςπιςη του Δημόςιου ςχολεύου, ενϊντια ςτην 

κατηγοριοπούηςη και εμπορευματοπούηςη που προωθεύται από τουσ αντιδραςτικούσ 

νόμουσ τησ αξιολόγηςησ, 4692/20 και 4823/21, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςυνεχύζει την υλοπούηςη του 

δεύτερου κύκλου των δρϊςεων που ϋχουν διατυπωθεύ ςτα ενιαύα κεύμενα και ϋχουν 

αναρτηθεύ από τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ. Οι δρϊςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν επιςτημονικϋσ        

ημερύδεσ/ςυνϋδρια, ερευνητικϋσ καταγραφϋσ και ερωτηματολόγια αποτύπωςησ των 

απόψεων των εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικϋσ εκδόςεισ των πρακτικών των ημερύδων, κοινϋσ 

εκδηλώςεισ με εκ-παιδευτικούσ φορεύσ (εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, γονεώκούσ φορεύσ, 

Παιδαγωγικϊ Τμόματα), ςτη βϊςη των αιτημϊτων του εκπαιδευτικού κινόματοσ και του 

Κλϊδου, ϋτςι ώςτε να ακυρώςουμε ςτην πρϊξη την πολιτικό κατηγοριοπούηςησ, 

διαφοροπούηςησ, αυτονομύασ και αξιολόγηςησ τησ ςχολικόσ μονϊδασ που αποτελεύ το 

πρώτο καθοριςτικό βόμα για την ιδιωτικοπούηςη και εμπορευματοπούηςό τησ. 

Το ςύνολο των δρϊςεων που θα υλοποιηθούν αποτελούν μια προςπϊθεια 

εκπαιδευτικόσ, παιδαγωγικόσ και κοινωνικόσ παρϋμβαςησ, που  θα τεκμηριώςει θϋςεισ και 
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αιτόματα του κλϊδου, θα εξοπλύςει το εκπαιδευτικό κύνημα, θα αναδεύξει την 

εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτικό πολιτικό. 

Σε αυτό το πλαύςιο πραγματοποιεύται η 2η διαδικτυακό εκδόλωςη για το 2023, την 

Κυριακό 12 Μαρτύου 2023 και ώρα 6:30 μ.μ., με τύτλο «Ερευνητικϋσ διδακτικϋσ πρακτικϋσ και 

το μϋλλον τησ Ειδικόσ και Συμπεριληπτικόσ Εκπαύδευςησ»,  με ομιλητϋσ τουσ:  

1. Bryan Cook, καθηγητό ςτο University of Virginia 

2. Αναςταςίου Δημήτρη, καθηγητό ςτο Southern Illinois University 

 

Η Εκδόλωςη θα προβϊλλεται ζωντανϊ ςτο YouTube ςτον ςύνδεςμο: 

https://youtube.com/live/8OGCFfwlJKs?feature=share 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ εκδόλωςησ θα τύθενται ερωτόματα ό ςχόλια ςε ειδική φόρμα, 

τα οπούα θα ομαδοποιηθούν, θα τεθούν ςτουσ ειςηγητϋσ και θα απαντηθούν. 

 

Συναδϋλφιςςεσ και ςυνϊδελφοι, 

Η ςυμμετοχή όλων μασ ςτισ κεντρικέσ δράςεισ είναι αναγκαία και ςημαντική 

προκειμϋνου να κατοχυρώςουμε την απϊντηςό μασ και να αναδεύξουμε τα προβλόματα τησ 

εκπαύδευςησ, ενιςχύοντασ το μϋτωπο τησ υπερϊςπιςησ του Δημόςιου Σχολεύου. 

Δεν υποχωρούμε, γιατύ ςεβόμαςτε την εργαςύα μασ, υπεραςπύζουμε τουσ μαθητϋσ 

μασ, κατοχυρώνουμε τα δικαιώματϊ μασ. 
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