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ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στη Βουλή  

την Παρασκευή 24 Απρίλιου στις 12:00 

Εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά, με τις απαγορεύσεις/περιορισμούς 

κυκλοφορίας και την αναστολή πολιτικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε πλήρη 

ισχύ, με τους εκπαιδευτικούς να αδυνατούν να πραγματοποιήσουν γενικές 

συνελεύσεις, η κυβέρνηση της Ν.Δ και το Υπουργείο Παιδείας έδωσαν, την Τετάρτη 22 

Απριλίου, στη δημοσιότητα το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία με πρόθεση να το 

ψηφίσουν την επόμενη εβδομάδα.  

Με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου το πολυνομοσχέδιο, μεταξύ άλλων,  

περιλαμβάνει: 

- Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, εσωτερική και εξωτερική, από το Σεπτέμβριο 

του 2020 και ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το Σεπτέμβριο του 2021. 

Δηλαδή, επαναφορά του επιθεωρητισμού με έμφαση στην 

κατηγοριοποίηση/ανταγωνισμό των σχολικών μονάδων και την ατομική 

αξιολόγηση/χειραγώγηση/κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.  

- Μετατροπή του Λυκείου και του Γυμνασίου σε εξεταστικό κέντρο και ένταση των 

ταξικών φραγμών, με την αύξηση του μέσου όρου προαγωγής/απόλυσης, με την 

αύξηση των εξεταζομένων μαθημάτων, με την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων στο 

Λύκειο και την ένταση των εξεταστικών φραγμών στο Γυμνάσιο. Παράλληλα, έμφαση 

στο αυταρχικό σχολικό πλαίσιο (αποβολές, διαγωγή, κλπ.). Με δυο λόγια: σχολείο για 

όποιον αντέχει. Οικονομικά, μορφωτικά, ψυχολογικά.  

- Έμφαση στην αριστεία, με αύξηση των πρότυπων σχολείων.  

- Αμφισβήτηση του παιδαγωγικού ρόλου του νηπιαγωγείου με την εισαγωγή ειδικοτήτων 

στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση (Αγγλικά, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή). 



- Αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση 

(έμφαση στις δεξιότητες και όχι στη γνώση) 

Είναι ενδεικτικό των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης ότι «καίγεται» να θεσμοθετήσει την 

αξιολόγηση και την Τράπεζα θεμάτων μέσα σε συνθήκες πανδημίας, ενώ αδιαφορεί και 

συγκαλύπτει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα, τα μορφωτικά 

ελλείμματα που συσσωρεύονται και τις ανισότητες που οξύνονται από την αδυναμία μεγάλου 

μέρους των μαθητών μας να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.  

Δε θα το επιτρέψουμε! 

Οι σχεδιασμοί και η τακτική της κυβέρνησης πρέπει να καταδικαστούν απ’ όλη την κοινωνία. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν πρόκειται ούτε να αιφνιδιαστεί ούτε να φιμωθεί. 

Δίνουμε άμεση και αποφασιστική απάντηση  

στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας! 

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας συμμετέχουμε στην 

κινητοποίηση των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές της 

Αττικής την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 12:00 στη Βουλή. 

Φοράμε μάσκες αλλά δεν μένουμε σιωπηλοί. 

Καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να πάρει άμεσα απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση και 

να κηρύξει απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία. 

Συνεχίζουμε με τις αποφάσεις των 77 εκπαιδευτικών σωματείων για Απεργία – Αποχή από 

κάθε διαδικασία αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. 

 


