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Συνάδελφοι/ισσες, 

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο Κόπτση τα σχολεία καλούνται να τροποποιήσουν, να 

συμπληρώσουν ή να προσθέσουν στοιχεία σχετικά με τα σχέδια δράσης, τα οποία  οι 

συντονιστές/στριες των ομάδων θα αναρτήσουν στην Πλατφόρμα ΙΕΠ για την αξιολόγηση 

σχολείων, έως 31 Μαΐου. Επιπλέον, θα πρέπει να κάνουν Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης η 

οποία -σύμφωνα με την υπουργική απόφαση- συντάσσεται και εγκρίνεται σε  ειδικές 

συνεδριάσεις από τους συλλόγους  διδασκόντων και αναρτάται σε ειδική ψηφιακή 

εφαρμογή του ΙΕΠ από τις 15 έως τις 25 Ιουνίου κάθε έτους.  

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (και η ατομική που θα ακολουθήσει) σημαίνει: 

Κατηγοριοποίηση και διαχωρισμό των σχολείων, υποβάθμιση και κλείσιμο πολλών από 

αυτά, συκοφάντηση των εκπαιδευτικών για όποια παθογένεια υπάρχει στο δημόσιο 

σχολείου, και προώθηση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης. Οφείλουμε να 

υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά μας δικαιώματα, τα μορφωτικά 

δικαιώματα όλων των μαθητών  και να συνεχίσουμε τον αγώνα για να σταματήσουμε την 

αξιολόγηση και τα σχέδια αποδόμησης του δημόσιου σχολείου. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συντάχθηκε με την απεργία-αποχή. Στη 

συνέχεια, οι αυταρχικές παρεμβάσεις του υπουργείου και το πισωγύρισμα της ΟΛΜΕ 

οδήγησαν τους συναδέλφους με εκβιασμούς και απειλές να συρθούν στη διαδικασία της 

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Έτσι, αν και είναι γνωστό ότι ελάχιστοι συνάδελφοι 

έχουν επί της ουσίας ασχοληθεί με την αξιολόγηση, το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν 

ενδιαφέρονται γι’ αυτό καθώς το βασικό τους μέλημα είναι αυτή να προχωρήσει πάση 

θυσία. Είναι ολοφάνερο ότι η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας σχετίζεται με τον πυρήνα 

της πολιτικής της κυβέρνησης που επιχειρεί να βάλει οριστική ταφόπλακα στο δημόσιο 

δωρεάν σχολείο ισοπεδώνοντας παράλληλα τα εργασιακά μας δικαιώματα και ουδεμία 

σχέση έχει με τη «βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου». 

Ως Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση καθηγητών Πρέβεζας παραμένουμε σταθερά στην 

αναγκαιότητα για επαναπροκήρυξη νέας Απεργίας-Αποχής με μαζικά χαρακτηριστικά 
από την ΟΛΜΕ (χωρίς καμιά υποχώρηση στις αντιδραστικές προϋποθέσεις του ν. 

Χατζηδάκη).  

 

Παράλληλα όμως, κανείς συνάδελφος και καμία συναδέλφισσα δεν πρέπει να αφεθεί στην 

τύχη του/της, μόνος/μόνη μπροστά στις εκβιαστικές απαιτήσεις Υπουργείου –κυβέρνησης. 

Καλούμε το ΔΣ της ΕΛΜΕ 

 Να προκηρύξει ακόμη και τώρα απεργία- αποχή σε τοπικό επίπεδο όπως έχουν κάνει και 

άλλες ΕΛΜΕ και σύλλογοι δασκάλων.  



(Η απεργία-αποχή που έχει ήδη προκηρυχθεί από άλλες ΕΛΜΕ είναι διαρκής και οι 

συνάδελφοι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συμμετέχουν και ΔΕΝ έχουν υποχρέωση να 

ολοκληρώσουν το «έργο» που τους έχει ανατεθεί. Η απεργία-αποχή συνιστά απολύτως 

συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή αγώνα η οποία καλύπτει όλους/όλες). 

 Να προκυρήξει κυλιόμενες στάσεις εργασίας (μονόωρες, δίωρες ή τρίωρες) για τις 

μέρες και τις ώρες πραγματοποίησης της σύγκλισης των συνεδριάσεων των Συλλόγων 

Διδασκόντων με θέμα την «αποτίμηση» της λεγόμενης αξιολόγησης (μέχρι 25 Ιούνη είναι 

η προθεσμία). (Το ΔΣ να ενημερώσει τους συναδέλφους και τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου, 

να δηλώνουν στάση εργασίας και να αποχωρούν από τις ειδικές αυτές συνεδριάσεις). 

 

Με βάση τα παραπάνω: 

 

Προτείνουμε κανένας Σύλλογος Διδασκόντων να μη βιαστεί να συνεδριάσει με θέματα 

που σχετίζονται με τη λεγόμενη αξιολόγηση τις επόμενες μέρες. 
 

Καλούμε τους διευθυντές/ριες να μην συγκαλέσουν συνεδριάσεις των Συλλόγων 

Διδασκόντων με θέματα που σχετίζονται με τη λεγόμενη αξιολόγηση άμεσα και μάλιστα 

κατά τη διάρκεια των προαγωγικών, απολυτήριων και Πανελλαδικών εξετάσεων στα 

Γυμνάσια και στα Λύκεια. Οι συνάδελφοι είναι ήδη ψυχολογικά και σωματικά επιβαρυμένοι 

και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα εκπαιδευτικά τους 

καθήκοντα. 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ «ΜΙΑΣ ΖΑΡΙΑΣ» 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ! 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ! ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ 

ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ! 
 

Μάιος 2022 

metaripar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


