
  Αγαπεηέ γνλέα 

Δίκαζηε νη δάζθαινη ηνπ παηδηνχ ζνπ. 

Σνπ απεπζπλφκαζηε αθφκα κηα θνξά άκεζα, αδηακεζνιάβεηα γηα λα ζνπ κεηαθέξνπκε ηελ αγσλία καο γηα 

ηηο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ απηή ηε ζηηγκή θαη πνπ ζα αιιάμνπλ ην δεκφζην ζρνιείν θά-

λνληαο ην ρεηξφηεξν, πην απηαξρηθφ, πην αθηιφμελν θαη πην δχζθνιν. 

Ποιοι είμαςτε εμείσ 

    Δίλαη ε θα Κεξακέσο 

πνπ λνηάδεηαη γηα ην δεκφ-

ζην ζρνιείν. Πνπ ζνπ είπε 

πσο ην παηδί ζνπ ζα θάλεη κάζεκα απφ ην ηειέθσλν ηνπ (αθφκα θαη ην ζηαζεξφ!) θαη πσο απηφ είλαη ην «ζρνιείν 

ηνπ αχξην». Πνπ καο έιεγε πσο είλαη αζθαιέζηεξα ηα 27 απφ ηα 15 παηδηά ζηελ ηάμε. Πνπ αχμεζε θαη ην φξην απφ 

ηα 22 παηδηά ζε 26 ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ελ κέζσ παλδεκίαο γηαηί ήηαλ αθξηβή ιχζε λα πξνζιάβεη 

θαζεγεηέο! Πνπ δηαβεβαίσλε ζε θάζε ηφλν πσο ε ηειεθπαίδεπζε πξνρσξά θαλνληθά θαη ήζειε απνπζίεο θαη δηαγσ-

λίζκαηα απφ ην δηαδίθηπν. Πνπ αληί λα πξνζιάβεη θαζεγεηέο ζηα Παλεπηζηήκηα πξνζέιαβε αζηπλνκία. Πνπ άθεζε 

έμσ απφ ηηο δεκφζηεο ζρνιέο 40000 καζεηέο/ηξηεο κε ηελ ΔΒΔ, ελψ ηαπηφρξνλα εμίζσζε ηα ηδησηηθά θνιέγηα κε ηα 

Παλεπηζηήκηα. Πνπ κφιηο ερζέο ζπγρψλεπζε εθαηνληάδεο ηκήκαηα ζρνιείσλ γηα λα θξχςεη 6000 θελά. Πνπ…πνπ… 

Ποιοι είναι αυτοί που λζνε: «Συνεχίηουμε για ζνα καλφτερο ςχολείο, αυτό που 

αξίηουν τα παιδιά μασ και οι εκπαιδευτικοί μασ (διλωςθ Κεραμζωσ 08/10/21 »  

   Με δπν ιφγηα ζεκαί-

λεη: Κάζε ζρνιείν ζα 

βξίζθεη ιεθηά λα ιεη-

ηνπξγήζεη, αλάινγα κε 

απηά ζα πξνζιακβάλεη θαζεγεηέο θαη ζα 

θηηάρλεη μερωξηζηό πξόγξακκα. ΔΕΝ ζα 

έρνπλ όια ηα ζρνιεία ηα ίδηα καζήκαηα, ην 

ίδην πξνζωπηθό, ηνλ ίδην εμνπιηζκό, αιιά 

αλάινγα κε ηε ρξεκαηνδόηεζε πνπ ζα ζπ-

γθεληξώλεη από ρνξεγνύο, γνλείο θαη Δήκν. 

 Κάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα 

θάλεη πξνγξακκαηηζκφ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

ζρεδηαζκφ δξάζεσλ, επηκνξθψζεηο εθπαηδεπ-

ηηθψλ κε δηθή ηεο επζύλε. Σην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ζα δεκνζηεχεη ηελ απνηίκε-

ζε ηεο ρξνληάο ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

θαη ζα ππάξρεη κηα ιίζηα κε φια ηα ζρνιεία 

αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο. Θα ζπλππνιν-

γίδνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε Τξάπε-

δα Θεκάησλ θαη Παλειιαδηθέο, αθφκα θαη 

εμεηάζεηο ζηελ ΣΤ’ Γεκνηηθνχ θαη Γ΄ Γπκλ., 

ε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ,  

ε ζρνιηθή δηαξξνή, ε αμηνπνίεζε θαη ν εθ-

ζπγρξνληζκφο ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ θιπ. 

Έηζη ζα θαηεγνξηνπνηνύληαη ηα ζρνιεία ζε 

κηα ιίζηα κε βάζε ηηο εθζέζεηο αμηνιόγε-

ζεο, γεγνλφο πνπ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

εχξεζε ρνξεγηψλ. Πνπ ζα βξεζνχλ ηα ρξήκα-

ηα γηα φια απηά; εθηφο ηεο θξαηηθήο ρξεκα-

ηνδόηεζεο πνπ κεηώλεηαη δηαξθώο, πξν-

βιέπεηαη εύξεζε πόξωλ από ηελ ζρνιηθή 

κνλάδα ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ Δήκν θαη 

ηνλ ύιινγν Γνλέωλ, κε θάζε πξόζθνξν 

ηξόπν (ρνξεγίεο, δσξεέο, θιεξνλνκίεο, θιε-

ξνδνζίεο, δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζηνπο ρψ-

ξνπο ηνπ ζρνιείνπ εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ 

θιπ).  

Τι ςθμαίνει αυτονο-

μία και αξιολόγθςθ 

ςχολικισ μονάδασ 

   Με δχν ιφγηα ζεκαίλεη: εθπαηδεπηηθόο πνπ 

γηα λα κε ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ ζα ιέεη 

«λαη» ζε θάζε εληνιή ηνπ ππνπξγείνπ αθόκα 

θη αλ είλαη αληηπαηδαγωγηθή ή παξάινγε ή 

αλ ρηππάεη ηα κνξθωηηθά δηθαηώκαηα ηωλ παηδηώλ. (Σν 

πξόζθαην παξάδεηγκα ηωλ δύν ρξόλωλ ηειεθπαίδεπζεο ή 

ηεο Σξάπεδαο ζεκάηωλ είλαη ραξαθηεξηζηηθό.)  

 Τππηθά ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή 

ηνπ,  θαη ηνλ ζχκβνπιν- επηζεσξεηή ζε φηη αθνξά ηα ηππηθά 

ηνπ πξνζφληα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ θαζεθνληνινγίνπ 

(κεηαπηπρηαθά, ζεκηλάξηα, ππεξεζηαθή ζπλέπεηα θιπ), θαζψο 

θαη απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σηελ πξάμε δεκηνπξγείηαη 

έλα πιέγκα απφ κεραληζκνχο ειέγρνπ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα εθαξκφδεη απαξέγθιηηα ηελ εθπαη-

δεπηηθή πνιηηηθή ηνπ εθάζηνηε Υπνπξγείνπ ρσξίο αληηδξάζεηο 

θαη ρσξίο λα εθθέξεη γλψκε, θαη λα θξίλεηαη απφ απηήλ ηνπ ηε 

ζπκκφξθσζε. Βαζηθφο άμνλαο αμηνιφγεζεο επίζεο , νη επηδφ-

ζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, ρσξίο λα έρεη ιφγν γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, ηα βηβιία, ηηο ζρνιηθέο ππνδνκέο, ρσξίο λα ζπλππν-

ινγίδνληαη νη ηδηαίηεξεο κνξθσηηθέο αλάγθεο θαη νη ειιείςεηο 

θάζε καζεηή, ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή ε νηθνλνκηθή 

ηνπ δπλαηφηεηα. Πξνβάιιεηαη έηζη ην εθπαηδεπηηθό έξγν ωο 

πξνζωπηθή ππόζεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, θαη αγλννύληαη 

όινη νη άιινη παξάγνληεο πνπ απνδε-

δεηγκέλα ην επεξεάδνπλ! 

Τι ςθμαίνει 

αξιολόγθςθ 

εκπαιδευτικοφ 

   Με δπν ιόγηα: Δίλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εξγαδό-

καζηε θαλνληθά, εθηεινύκε όια ηα εθπαηδεπηηθά (κάζεκα, 

δηαγσλίζκαηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα) θαη εμωδηδαθηη-

θά καο θαζήθνληα (εθεκεξίεο, απνπζίεο ηκεκάησλ, ζηαηηζηη-

θά, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, παηδαγσγηθέο ζπλεδξίεο θιπ), 

αιιά απέρνπκε κόλνλ απφ ηελ εηδηθή  ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφ-

γνπ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο. Είλαη 

θαηνρπξωκέλν ζπλδηθαιηζηηθό καο δηθαίωκα πνπ απνξξέεη 

από ην ύληαγκα. Τν κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ 

έθξηλε ηε δηαδηθαζία ηεο θήξπμεο παξάλνκε γηαηί δελ θάιπ-

πηε ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ Φαηδεδάθε . 

Τι είναι θ 

«απεργία αποχι» 



Με δπν ιόγηα: είλαη κηα 

αθφκε πξνυπφζεζε πνπ 

βάδεη θάζε ζρνιή θαη πξν-

θχπηεη απφ ηνλ πνιιαπια-

ζηαζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ βαζκνχ ησλ 

καζεκάησλ επί έλα ζπληειεζηή. Πξφζζε-

ηε βάζε κπαίλεη αλ ππάξρεη εηδηθφ κάζε-

κα ζηε ζρνιή, κηα βάζε  πνπ αλ δελ ηελ 

«πηάζεη» ν ππνςήθηνο, δελ πεξλάεη ζηε 

ζρνιή φζν θη αλ έρεη γξάςεη ζηηο εμεηά-

ζεηο. Έλα αθφκα «θφζθηλν» γηα λα θφβεη 

ηελ πξφζβαζε ζην Παλεπηζηήκην. 

 Δπεξεάδεηαη θάζε ρξφλν απφ ηνλ 

κέζν φξν επίδνζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

 Σηηο ζρνιέο πνπ έρνπλ εηδηθφ κά-

ζεκα, ν ππνςήθηνο, εθηφο απφ ηνλ κέζν 

φξν ηεο ζρνιήο, πξέπεη λα πηάζεη θαη ηνλ 

κέζν φξν ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο  γηα λα 

πεξάζεη. 

 Τν 2020-21 πνπ εθαξκφζηεθε 

άθεζε 40.000 καζεηέο εθηφο Παλεπηζηε-

κίνπ. 

Τι είναι θ ΕΒΕ 

(Ελάχιςτθ Βά-

ςθ Ειςαγωγισ) 

Με δπν ιόγηα: Εμεηάζεηο ζε παλειιαδηθό επίπεδν 

ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ (κε πξφβιεςε λα 

εθαξκνζηεί ζην κέιινλ θαη ζην Γπκλάζην). Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο 

ράλεη θάζε παηδαγσγηθή ειεπζεξία λα αζρνιεζεί πην επίκνλα κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο ηνπ θάζε θνξά, θαηαιήγνληαο απιά 

λα ιχλεη αζθήζεηο ζηνλ πίλαθα γηα λα πξνεηνηκάζεη ηηο εμεηάζεηο. 

Θα θάλεη ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνιύ δπ-

ζθνιόηεξε γηα ηα παηδηά, ην θόζηνο ελίζρπζεο ηνπο από ηνπο γν-

λείο αβάζηαρην θαη επεηδή δπζθνιεύεη θάζε ρξνληά ην πέξαζκα 

ζηελ επόκελε ηάμε, ζα απμήζεη ηε καζεηηθή δηαξξνή, δειαδή ηα 

παηδηά πνπ παξαηάλε ην ζρνιείν πξηλ ην ηειεηώζνπλ.  

 Θα εθαξκνζηεί ην 2021 – 2022 ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζε  

Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. Απφ ην 2022 – 2023 θαη ζηηο απνιπηήξηεο εμεηά-

ζεηο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Έλα πνζνζηφ ησλ κνξίσλ ζηηο Παλειιαδηθέο ζα 

εμαξηάηαη απφ ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ.  

 Σε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζα ππάξρνπλ ζέκαηα εμεηάζεσλ 

γηα φια ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. Τα κηζά 

ζέκαηα ζα ηα βάδεη ν θαζεγεηήο θαη ηα κηζά ζα θιεξψλνληαη απφ 

ηελ Τξάπεδα Θεκάησλ . 

 Τν 2014 πνπ εθαξκφζηεθε πξψηε θνξά ε Τξάπεδα Θεκάησλ 

ζηελ Α΄ Λπθείνπ, ην πνζνζηφ ησλ κεηεμεηαζηέσλ ήηαλ ζην 23,3 %, 

(ην 2013 ρσξίο Τξάπεδα Θεκάησλ ήηαλ 4,2 %). 

Τι είναι θ τρά-

πεηα κεμάτων 

Αγαπεηέ γνλέα          Δίκαζηε νη δάζθαινη ηνπ παηδηνχ ζνπ. 

Καη ηε Δεπηέξα 11/10 ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ. 

 Πξνθαλψο δελ είλαη ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαηαξαγκέλνη, ηεκπέιεδεο, αληηθπβεξλεηηθνί, ηαξαμίεο ή φ,ηη 

άιιν ζθαξθίδνληαη ηα θηινθπβεξλεηηθά παπαγαιάθηα. Γηαηί ηφζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία/απνρή. Σθέςνπ φηη 

ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί φινπ ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, φισλ ησλ ειηθηψλ, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, παξ΄ φιε ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ηηο απεηιέο. 

 Η Υπνπξγφο αγλνεί ηε ζρεδφλ νκφθσλε απφθαζε ελφο νιφθιεξνπ θιάδνπ 160.000 εξγαδνκέλσλ θαη ην κφλν 

πνπ θάλεη είλαη λα καο ζέξλεη ζηα Γηθαζηήξηα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, εθκεηαιιεπφκελε λένπο αληηιατ-

θνχο λφκνπο, πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ηελ απεξγία καο παξάλνκε. 

 Να μέξεηο φηη θαη ζε καο δελ είλαη εχθνιν, καο θφβνπλ ρξήκαηα ζε θάζε απεξγία πνπ δελ καο πεξηζζεχνπλ. Τν 

θάλνπκε γηαηί πνλάκε ην ζρνιείν, γηαηί ζέινπκε ηα παηδηά ζνπ, λα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε φια ηα παηδηά. Γηαηί δε 

ζέινπκε λα πεγαίλνπκε κε ζθπκκέλν θεθάιη ζην ζρνιείν θαη λα “ζπκκνξθσλφκαζηε κε ηαο ππνδείμεηο”.  

 Μαδί έρνπκε θσλάμεη ρηππψληαο ηηο πφξηεο ησλ, θαηά θαλφλα θνπθψλ, «αξκνδίσλ» πνπ απνδεηθλχνληαη κνλί-

κσο αλαξκφδηνη, καδί έρνπκε θηλεηνπνηεζεί, καδί έρνπκε δηεθδηθήζεη. Γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ καζεηψλ, ηα ζρνιηθά 

βηβιία, γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζηα ζρνιεία. Μαδί ζα ρξεηαζηεί λα δψζνπκε θαη απηή ηελ κάρε γηα ηε δεκνθξαηί-

α θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Σε απηή ηελ πξνζπάζεηα δελ πεξηζζεχεη θαλείο καο. 

Με εθηίκεζε θαη ζπλαίζζεζε ηεο έλλνηαο θάζε ιέμεο ηεο ηδηφηεηαο καο. 

Έλωζε Λεηηνπξγώλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο (ΕΛΜΕ) Ιθαξίαο – Φνύξλωλ. 

Με δπν ιόγηα: Τα ζσκαηεία θαη νη εξγαδφκελνη κπαίλνπλ ππφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ηνπ 

Κξάηνπο. Γίλνπλ ειεθηξνληθέο ιίζηεο κε ηα κέιε ηνπο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Γ.Σ., 

ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηηο ςεθνθνξίεο, ηηο ζπλειεχζεηο πνπ πξέπεη λα είλαη θαη ειεθηξνληθέο. 

Με ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη ε απεξγία θαζίζηαηαη αδχλαηε θαη νη εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα αληηδξά-

ζνπλ πιένλ κε θαλέλαλ ηξφπν ζε φηη ηνπο επηβάιιεηαη. Γη απηό ΚΑΘΕ απεξγία από ηόηε πνπ ηζρύεη ν λόκνο 

Υαηδεδάθε θεξύζζεηαη ηελ ίδηα εκέξα παξάλνκε! Από δηθαζηέο ρωξίο δηθαηνζύλε. 

 Κάζε ζσκαηείν γηα λα ζεσξείηαη έγθπξν πξέπεη λα γξαθηεί ζην Γεληθφ Μεηξψν Σπλδ/θψλ Οξγαλψζεσλ 

Δξγαδνκέλσλ. Μφλν ηφηε ζα κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί π. ρ. Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο ή λα πξνθεξχμεη απεξγία. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα γξαθηνχλ ζε ειεθηξνληθφ κεηξψν θαη ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ειε-

θηξνληθά ζηηο Γ.Σ. θαη ζηηο εθινγέο ηνπ ζσκαηείνπ. Γηα λα πξνθεξπρηεί απεξγία ζα πξέπεη λα ςεθηζηεί απφ ηνπ-

ιάρηζηνλ ην 50% ησλ κειψλ, αθφκα θαη εμ απνζηάζεσο. 

 Σηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο ζε θάζε απεξγία ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζσπηθφ αζθαιείαο φζν ρξεηά-

δεηαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη ην 33% ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δειαδή νξίδεηαη απεξγνζπαζηηθφο κεραληζκφο 

κε επζχλε ησλ απεξγψλ! 

Τι προβλζπει ο νό-

μοσ Χατηθδάκθ 


