
 
 
 

Νά 'χαμε να λέγαμε...βαρκούλες αρμενίζανε 
 
Συναδέλφισσες/οι 
 

Η αυτοαξολόγηση των σχολικών μονάδων είναι εδώ! 
«Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠΑΙΘ, η σχολική 
μονάδα είναι υποχρεωμένη να συντάσσει στην ειδική ψηφιακή 
εφαρμογή του ΙΕΠ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, που 
αφορά στον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού 
έργου της σχολικής μονάδας, στην υλοποίηση του συλλογικού 
προγραμματισμού και στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης 
καθώς, τέλος και στην αποτίμηση: (α) της λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, (β) 
των επιμέρους Σχεδίων Δράσης, με βάση τα κριτήρια που έχουν 
οριστεί και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε 
σχέση με την επίδρασή τους» 
 
Συναδέλφισσες/οι!  
         Η υπουργός μας ξεπέρασε και τον εαυτό της. Μετά τις 
εκλογές παρωδία και την συγκρότηση των υπηρεσιακών 
συμβούλιων με ψευδοαιρετούς των 11 και 7 ψήφων. Μετά την 
αύξηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών για χάρη των 
ιδιωτικών σχολαρχών …οι ά(χ)ρΗστοι ξαναχτύπησαν με τη 
δημοσιοποίηση της Υ.Α. για την περιβόητη αυτοαξιολόγηση των 
σχολικών μονάδων με τις «Βαμβακούλιες» τριμελείς  επιτροπές 
των 5 ατόμων! 

• Όταν η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων 
διακόπτεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

• Όταν  η κανονικότητα είναι ζητούμενο 



• Όταν υπάρχει φόβος στους εκπαιδευτικούς από την 
έλλειψη ασφάλειας και μέτρων στα σχολεία με 25άρια 
τμήματα σε αίθουσες λίγων τετραγωνικών μέτρων 

• Όταν είναι κυρίαρχη η ανησυχία και αγωνία 
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για τη διασφάλιση, 
πρωτίστως , της υγείας τους  

• Όταν απουσιάζουν εκπαιδευτικοί από ιώσεις είτε είναι 
ύποπτα κρούσματα είτε ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τα 
σχολεία παραμένουν υποστελεχωμένα  

• Όταν οι προγραμματισμοί έχουν τιναχθεί στον αέρα και 
έχουν «διαλυθεί» διαδικασίες και οι σύλλογοι 
διδασκόντων συνεδριάζουν με φόβο εξαιτίας της 
πανδημίας   

      να αποτελεί προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
η υλοποίηση ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου.  

δεν είναι δυνατόν 

      Και μάλιστα στο  μέσο της χρονιάς!!!...  Να αξιώνεται από 
τους Συλλόγους Διδασκόντων να αποτιμήσουν τις όποιες 
δράσεις τους !!!... Όχι με βάση τον προγραμματισμό που 
έκαναν στην αρχή της χρονιάς αλλά με το πλαίσιο το οποίο 
επιβάλλεται τώρα! … και με πολλούς συναδέλφους να έχουν 
άδειες ευπαθών ομάδων και να αναπληρώνονται (αν 
αναπληρώνονται)  με αναπληρωτές τρίμηνων συμβάσεων! 
 
 

 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 


