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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

         Πύργος 27/1/14 

Για τη συνάντηση του Δ. της ΕΛΜΕ  και των αιρετών ΠΤΔΕ-ΑΠΤΔΕ με 

τους χολικούς υμβούλους της Ηλείας. 

τη σύσκεψη που έγινε με τους σχολικούς συμβούλους ξεκαθαρίστηκαν αρκετά 

επίμαχα θέματα που αφορούν την «αυτοαξιολόγηση». 

 Όπως οι ίδιοι οι σχολικοί σύμβουλοι ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους: 

Α) Εκ του ρόλου τους δεν έχουν δικαιοδοσία να ζητήσουν ή να επιβάλλουν 

οποιοδήποτε πειθαρχικό μέτρο σε εκπαιδευτικούς από τη μη συμμετοχή τους σε 

ομάδες εργασίας. 

Β) Έχει αναπτυχθεί ανάμεσα τους ένας έντονος σκεπτικισμός για την διαδικασία 

αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και κυρίως για τον τρόπο που οδηγεί στην 

βελτίωση της ποιότητάς του. 

Γ) Η διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, κατά τη δική τους εκτίμηση, 

δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όταν υπάρχει στον εκπαιδευτικό κόσμο η 

αίσθηση-υποψία επιβολής διοικητικών μέτρων. 

Δ) Οι σύλλογοι θα κληθούν να συζητήσουν και να αποφασίσουν τη σύσταση ομάδων 

εργασίας, διαδικασία κατά την οποία πρέπει να ακολουθηθεί η συνήθης πρακτική, με 

δικαίωμα σε όλους να τοποθετηθούν χωρίς περιορισμούς και να αποφασίσουν με 

δημοκρατικό τρόπο και ελεύθερη βούληση. 

Σο Δ. ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑ περιέγραψε την αρνητική θέση του κλάδου όπως 

επαναβεβαιώθηκε στις 25/1/14 στην Γενική υνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της 

χώρας για την «αυτοαξιολόγηση» και την απόφαση να μην συμμετέχουμε σε 

ομάδες εργασίας. Η ίδια θέση περιγράφηκε και στο σύνολο των Δ/ντών των 

χολικών μονάδων στις 23/1 με παρέμβαση  που έγινε στην ημερίδα για το my-

school αλλά και στον Δ/ντη Εκπ/σης στις 21/1. 

Ήδη σε 2 σχολεία της Ηλείας αποφασίστηκε  η μη συμμετοχή των συλλόγων σε 

ομάδες εργασίας.  

ε αρκετά σχολεία προετοιμάζονται συνεδριάσεις συλλόγων για το θέμα αυτό. 
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τις συνεχείς προκλήσεις μας προς όλους τους εμπλεκόμενους για την 

υποχρεωτικότητα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας κανείς δεν 

έδωσε ξεκάθαρη απάντηση που να στηρίζεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ούτε σε 

κάποια νεότερη οδηγία από το υπουργείο. Μόνο η  εγκύκλιος ππ' αξηζκ. 

1900089/Γ1/10 -12 -2013  νξίδεη όηη ε απηναμηνιόγεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Παξαθάησ 

επηζεκαίλεη ότι η διαδικασία “πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των 

εκπαιδευτικών με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων”. 

 Πουθενά δεν ορίζεται ότι η συμμετοχή κάποιου συναδέλφου είναι 

υποχρεωτική σε αυτές, ούτε ορίζονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη 

συγκρότησή τους.  

Γι' αυτό και  επιχειρεί να εκβιάσει και να φοβίσει τους συναδέλφους όποιος 

πιέσει τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας. 

Δυστυχώς πληροφορούμαστε ότι κάποιοι ελάχιστοι διευθυντές προφανώς μετά 
από «συμβουλές προθύμων» απειλούν -ανοιχτά ή καλυμμένα- συναδέλφους ότι 

θα έχουν πειθαρχικά κυρώσεις αν δεν συναινέσουν στις «ομάδες εργασίας» 
και αν υπογράψουν το πρακτικό που προτείνει η ΟΛΜΕ.  
Σους προειδοποιούμε ότι η απάντηση του οργανωμένου εκπαιδευτικού 

κινήματος  θα είναι αμείλικτη. Θα παρθούν όσα συνδικαλιστικά, πολιτικά, 
αλλά και νομικά μέτρα κριθούν σκόπιμα ώστε να προστατευθούν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί από όποια  αυθαιρεσία της διοίκησης.  Ας έχουν υπ’ όψη τους ότι η 
πρώτη ενέργεια της ΕΛΜΕ θα είναι ΝΑ ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΟΤΝ ΔΗΜΟΙΑ ΜΕ ΣΑ 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΣΟΤ ΟΟΙ/Ε δράσουν με αυτόν τον τρόπο και δεν 

δώσουν το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν ελεύθερα τη 
βούλησή τους. 
 

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων συλλογικά  και κάθε συνάδελφο 
ατομικά να παλέψουμε ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και να μην 
υποκύψουμε στις όποιες πιέσεις για την εφαρμογή της. 
τη διαδικασία του συλλόγου καταθέτουμε ελεύθερα τη θέση μας 
και ομόφωνα ή με την πλειοψηφία με  ψηφοφορία πετυχαίνουμε 
να μην συγκροτηθούν ομάδες εργασίας από το σύλλογο. 
Σο πρακτικό αναφέρει τις τοποθετήσεις μας (πρακτικό ΟΛΜΕ) και 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας(όχι ποιοι είπαν ναι και ποιοι όχι) 
Δηλαδή ότι γίνεται σε όλα τα πρακτικά των συλλόγων 
 

1] Να υιοθετηθεί από τους συλλόγους διδασκόντων το κείμενο της ΟΛΜΕ. 2) 

ε κάθε περίπτωση να μη συμμετάσχουν οι συνάδελφοι σε ομάδες εργασίας. 
Αυτή η υποχρέωση δεν αναφέρεται πουθενά  και αν η διοίκηση θέλει να 
υποχρεώσει κάποιον, οφείλει να επικαλεστεί συγκεκριμένες διατάξεις. 3) ε 

περίπτωση που επιχειρηθεί παρά τη θέληση του συλλόγου διδασκόντων η 
εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης (πχ. συνεδρίαση για τη συγκρότηση ομάδων 

εργασίας), να ενημερωθεί η ΕΛΜΕ ώστε να παρέμβει με όλους τους 
πρόσφορους τρόπους.  

Πάνω απ' όλα η συσπείρωση στο σωματείο και η επικοινωνία με τις  ΕΛΜΕ είναι το 
όπλο μας. Με συλλογικό αγώνα η αξιολόγηση δε θα περάσει! ΣΟ ΕΧΟΤΜΕ 

ΠΕΣΤΧΕΙ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΤΜΕ ΚΑΙ ΣΩΡΑ 



 
 
 
 

ΕΠΕΘΔΗ  ΠΟΛΛΟΘ  ΤΝΑΔΕΛΦΟΘ  ΔΕΝ ΓΝΩΡΘΖΟΤΝ  ΣΗ  ΝΟΜΟΘΕΘΑ 
ΠΑΡΑΘΕΣΟΤΜΕ  ΣΗ  ΥΕΣΘΚΗ  ΜΕ  ΣΟ  ΤΛΛΟΓΟ ΔΘΔΑΚΟΝΣΩΝ 

Ν. 1566/85, άρζρο 11 Όργαλα, επηιογή, ηοποζέηεζε, σπερεζηαθή θαηάζηαζε, θαζήθοληα. Σ’ ύιιογοη 
δηδαζθόληωλ. 

«1. Ο ζύιινγνο δηδαζθόληωλ θάζε ζρνιείνπ απνηειείηαη από όινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην ζρνιείν κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη έρεη ωο πξόεδξν ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ ζπιιόγνπ εμεηάδνληαη εηδηθά ζέκαηα καζεηώλ κεηέρνπλ θαη δύν εθπξόζωπνί ηνπο πνπ νξίδνληαη από ην 

δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηωλ καζεηηθώλ θνηλνηήηωλ. 2. Ο ζύιινγνο ηωλ δηδαζθόληωλ ζπλεδξηάδεη, ύζηεξα από 

πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, ηαθηηθά ηνπιάρηζην κία θνξά πξηλ από ηελ έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ θαη κία θνξά 

ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαη έθηαθηα, όηαλ ην θξίλεη ζθόπηκν ν πξόεδξνο ή ην δεηήζεη εγγξάθωο γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ηωλ κειώλ ηνπ. Οη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη  κέζα ζην ωξάξην 

εξγαζίαο θαη ζε θακηά πεξίπηωζε ζε ώξεο δηδαζθαιίαο ηωλ καζεκάηωλ. 3. Ο ζύιινγνο 

δηδαζθόληωλ απνηειεί ζπιινγηθό όξγαλν γηα ηε ράξαμε θαηεπζύλζεωλ γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ωξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηελ πγεία θαη πξνζηαζία ηωλ καζεηώλ, ηελ θαζαξηόηεηα ηωλ 

ζρνιηθώλ ρώξωλ θαη ηελ νξγάλωζε ηεο ζρνιηθήο δωήο. Ιεξαξρεί ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπο. Αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην δηδαθηηθό πξνζωπηθό θαη ηνπο 

θνηλωληθνύο θνξείο ηνπ ηόπνπ. Μπνξεί λα απνθαζίζεη ην ρωξηζκό ηωλ κειώλ ηνπ ζε ηνκείο 

γλώζεωλ, κε ζηόρν ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

κεζόδωλ.4. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ, νη εηδηθόηεξεο αξκνδηόηεηέο ηνπ θαη ηα εηδηθά 

ζέκαηα, ζηε ζπδήηεζε ηωλ νπνίωλ παξίζηαληαη εθπξόζωπνη ηωλ καζεηώλ, νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ». 

---------------------------------------------- 

Παραηήρεζε 1
ε 

.: Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ δελ ππνρξενύηαη «λα απνθαζίζεη ρωξηζκό ηωλ κειώλ ηνπ ζε 

ηνκείο» ή αιιηώο «νκάδωλ εξγαζίαο» ζε θαλέλα άιιν δήηεκα εθηόο «ζε ηνκείο γλώζεωλ», «θαιύηεξν 

ζπληνληζκό ηεο δηδαζθαιίαο» θαη «εθαξκνγήο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδωλ». Οη νκάδεο εξγαζίαο ζε άιια 

ζέκαηα, όπσο γηα «απηναμηνιόγεζε» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θιπ, επξίζθνληαη πέξαλ ηνπ Νόκνπ πιαηζίνπ, ελώ 

νη ΥΑ είλαη θαηώηεξεο ησλ Νόκσλ, αιιά θαη ησλ ΠΔ. Μόλν αλ ασηοτεηρηαζηεί έλας ζύιιογος κπορεί λα ηο 

θάλεη. Μπνξεί όκσο ε Δηνίθεζε, ν Σύκβνπινο Παηδαγσγηθήο Επζύλεο, ν Δ/ληήο ηνπ ζρνιείνπ ή αθόκα θαη 

πιεηνςεθηθά ν Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ λα σποτρεώζεη ζσιιογηθά ή αηοκηθά κέιε ηοσ λα θάλνπλ 

πξάγκαηα πνπ δελ επηβάιιεη ν Νόκνο (πιαίζην) ρσξίο λα θάλνπλ «παξάβαζε θαζήθνληνο»; 

 

Παραηήρεζε 2
ε
.: Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ δελ κπνξεί ν ίδηνο λα ζπλεδξηάζεη έμσ από ην σξάξηα εξγαζίαο 

ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 6 ώξεο. Π.ρ. Εάλ έλα ζρνιείν αξρίδεη ηελ πξσηλή αλαθνξά ζηηο 8.00 πκ 

δελ κπνξεί λα ππνρξεσηηθά λα ζπλερίζεη πέξαλ ησλ 2..00κκ ή αλ αξρίδεη 8.15 πκ, δελ κπνξεί πέξαλ ησλ 

2.15κκ, αθνύ «…νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη κέζα ζην ωξάξην εξγαζίαο θαη ζε θακηά πεξίπηωζε ζε ώξεο 

δηδαζθαιίαο ηωλ καζεκάηωλ». Πόζν κάιινλ λα νξίζεη ζπκκεηνρή κειώλ ηνπ ππνρξεσηηθά θαη κάιηζηα κε 

ζύλλνκα (ζ’ απηή ηνπιάρηζηνλ ηε θάζε) θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ορίδεηαη σπερωρηαθή ακοηβή (όπσο π.ρ. ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο): «… κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη θαη ζε ώξεο πνπ ν ίδηνο ζεωξεί θαηάιιειεο, εθηόο 

ωξαξίνπ εξγαζίαο…». Γη’ απηό ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 30 ρξόληα είρε επηβιεζεί θαη θαζηεξσζεί ε πεξηθνπή ηνπ 

δηδαθηηθνύ ρξόλνπ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Δπζηπρώο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε νξηζκέλα ζρνιεία 

παξαηεξείηαη παξαβίαζε ηνπ Νόκνπ ρσξίο ζζελαξέο θα ζπιινγηθέο δηακαξηπξίεο. Τώξα όκσο θαη κε 

πξόζζεην θόξην εξγαζίαο απιήξσην; 

 

Παραηήρεζε 3
ε
: Με πνηα επηζηεκνληθή κέζνδν ζα ρσξηζηνύλ νη νκάδεο ηεο «Εγθπθιίνπ Σ. Κεδίθνγινπ», δει. 

ηεο ππ. αξ. πξση. 190089/Γ1/10-12-2013) ; Πνηνο ζα νξίζεη ηελ κέζνδν; Πνηνη ηνπο ζθνπνύο; Πόζν ρξόλν ζα 

εξγαζηνύλ; 

 

  

  

   


