
                 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΕ-ΠΕ70: ΣΚΡΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (8-2-2022)

                                                                         ΠΡΟΣ :

1) ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ  Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕ Η    «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  (February 7,
2022 – by  proodos   -  Συνάντηση 

με τους ΣΕΕ- ΠΕ70 & 60 , 4-2-22)   ΓΙΑ  ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
Δ. Σ. ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕ  Η   «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  -ΕΜΜΕΣΑ  Ή   ΑΜΕΣΑ- ΔΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΜΟΥ.(ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ : ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ
ΣΤΗΝ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 6ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) &

2) ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕ Η «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ( ΣΣ. Παρακαλώ
να 

δημοσιευθεί για λόγους δεοντολογίας  το εν λόγω Υπόμνημά μου, στην
ιστοσελίδα σας – 

Ευχαριστώ!!!).

Αξιότιμα Μέλη του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής & του ΔΣ του Συλλόγου ΠΕ η «Πρόοδος».

Ορισμένα «χωρία»  στο κάτωθι απόσπασμα της Ανακοίνωσης του ΔΣ του
Συλλόγου ΠΕ , η «Πρόοδος» στον Πειραιά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)  , αναφέρονται ,
άμεσα ή έμμεσα στο πρόσωπό μου , σ ε θέματα  που άπτονται του
Καθηκοντολογίου μου , ως ΣΕΕΠΕ70 και των ΠΕΚΕΣ. ( Βλ.:  ΦΕΚ : 4292,
Τ.Β΄Άρθρο : 3. Π.3, περ.:ιστ, 27-9-2018,  Αριθμ. 158733/ΓΔ4 (2) Ενιαίος Κανονισμός
Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και
ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. «ιστ)
Συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες, τους  συνδικαλιστικούς φορείς των
εκπαιδευτικών, τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων, ανάγκες και τις υπάρχουσες
δυνατότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του ρόλου εκάστου φορέα,
προκειμένου να επιτευχθούν σε βέλτιστο βαθμό οι σκοποί και οι στόχοι της
εκπαίδευσης και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις του σχολείου με το κοινωνικό και
πολιτιστικό περιβάλλον….».

Παρατηρήσεις:

Πρώτον: Αναφέρουν τα Μέλη του ΣΔ του Συλλόγου ΠΕ, η «Πρόοδος»: «Τη
συνάντηση ζήτησε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με αφορμή παρατηρήσεις που
αναρτήθηκαν από δύο συντονίστριες/στές  αναφορικά με τα σχέδια δράσης (Ενιαία
Κείμενα της ΔΟΕ) που κατέθεσαν τα σχολεία τους. Οι παρατηρήσεις αυτές, κατά την
εκτίμηση του Δ.Σ., δεν αφορούν το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης αλλά κρίνουν
την νομιμότητα τους υιοθετώντας την επιχειρηματολογία του ΥΠΑΙΘ περί «μη
εξατομικευμένων και υλοποιήσιμων σχεδίων δράσης που δεν συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας  της σχολικής μονάδας» .

Φυ σ ι κ ά δε ν ε ί ν α ι δε ο ν το λ ο γ ι κ ό κ α ι υ πη ρ ε σι α κ ώς σ ωσ τ ό ν α
κυκλοφορούν…..ανά τον Πειραιά κλπ η Ανατροφοδότησή μου !!!!

Δηλ. εγώ «παρανόμησα»  γιατί οι παρατηρήσεις μου -Ανατροφοδότηση- στην
ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ, ως ΣΕΕΠΕ70 : «δεν αφορούν το περιεχόμενο των
σχεδίων δράσης αλλά κρίνουν την νομιμότητα τους υιοθετώντας την
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επιχειρηματολογία του ΥΠΑΙΘ περί «μη εξατομικευμένων και υλοποιήσιμων σχεδίων
δράσης που δεν συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας  της σχολικής μονάδας»,
( Απόσπασμα της Ανακοίνωσης του ΔΣ του Συλλόγου ΠΕ , η «Πρόοδος» στον
Πειραιά ).

Είναι τελείως ανεδαφικές  και άστοχες οι «παρατηρήσεις» της εν λόγω
Ανακοίνωσης του ΔΣ του Συλλό  γου ΠΕ, η «Πρόοδος» , καθότι  , κυρίως,
αποφαίνομαι στην Ανατροφοδότησή μου, σε όσα Σχέδια Δράσης έχουν τα «
ενιαία» κείμενα , πως «….. Στο  Σχέδιο Δράσης, όπως αποτυπώνεται στη
«φόρμα αποτύπωσης του σχεδίου δράσης», πρέπει να  περιλαμβάνεται
εξατομικευμένα στοιχεία της σχολικής μονάδας, να  αποτυπώνονται οι
ανάγκες και  ιδιαιτερότητες της, οι συνθήκες που υπάρχουν τη δεδομένη
χρονική  στιγμή . Επίσης να  στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και να  ενισχύει τις καλές
πρακτικές, τη γενίκευση και διάχυση αποτελεσμάτων.»

Δεύτερον

Αναφορά περί της «Νομιμότητας» . με  την έννοια που έχετε στο
προσκήνιο….των εν λόγω «Σχεδίων Δράσης» δεν γίνεται. Η επικέντρωσή μου
γίνεται  στην επιστημονική και παιδαγωγική χροιά….των εν λόγω «Σχεδίων
Δράσης» . Δηλ . δύναται να εφαρμοστεί το κάθε «Σχέδιο Δράσης» , που έχει
πχ .. πανελλαδική έκταση και δεν άπτεται « Αξόνων ¨και Δεικτών»  που
προβλέπονται θεσμικά από το ΥΠΑΙΘ & ΙΕΠ?? Εδώ η απάντηση είναι : όχι
φυσικά!!

Πρέπει να γίνει παιδαγωγικά αντιληπτό , πως τα Σχέδια Δράσης αφορούν το
κάθε Σχολείο , που έχει ορισμένη «ταυτότητα» με τα θετικά ή κάποιες
αδυναμίες και δεν αφορούν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα!!. Ενδέχεται κάποια
θέματα να έχουν γενικό «χαρακτήρα» και  είναι αρμοδιότητα άλλων θεσμικών
φορέων!!!, πχ Να άπτεται της Κυβερνητικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής!!! Μελέτη
Περίπτωσης: « Η μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών στα Τμήματα».
Μπορεί το εν λόγω θέμα να αποτελέσει ως «Σχέδιο Δράσης» σε ένα Σχολείο??
Όχι φυσ  ικά!! Είναι Απόφαση του ΥΠΑΙΘ. 

Η Νομιμότητα των Σχεδίων Δράσης είναι εξ αντικειμένου απόρροια…πολλών
παραγόντων (υπηρεσιακών, παιδαγωγικών , εκπαιδευτικών), φυσικά το
ζητούμενο εκ μέρους μου είναι να συνθέτω και να προσπαθώ να βρω
λύσεις…..βασιζόμενος στην παιδαγωγική πλευρά.. του θέματος και κατόπιν
στη σχετική Νομοθεσία.

Επίσης θέλω να δηλώσω τα κάτωθι: Και να ήθελα να αποδεχτώ τα εν λόγω
«Σχέδια Δράσης» , εννοώ τα ¨ενιαία κείμενα» , ως Επιστήμονας ,  ως
Εκπαιδευτικός και  ως ΣΕΕ , δεν μου το επιτρέπει , όχι η « Νομιμότητα» ή  μη,
αλλά με εμποδίζει, κυρίως , παιδαγωγικά και κατόπιν υπηρεσιακά η «χροιά»
και η  «μορφή» των «ενιαίων» κειμένων και «Σχεδίων Δράσης»!!

Ως Στέλεχος Εκπαίδευσης , ως εργαζόμενος κι εγώ , ως Δάσκαλος θέλω να
βοηθήσω στη διαδικασία της Αξιολόγησης  των σχολικών μονάδων , με στόχο
να μπορούμε  όλοι μας , ελεύθερα και  Δημοκρατικά να βοηθήσουμε την
Εκπαίδευση και στην προκοπή όλων των παιδιών της πατρίδας μας  και να
βοηθήσω  τους Συναδέλφους/σσες Εκπαιδευτικούς , που μάχονται μέσα σε
αντίξοες συνθήκες κλπ (βλ. Πανδημία κ.α.)

Συναδελφικά

Δρ Σκρέτας Δημήτριος ΣΕΕ, ΠΕ70 , στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

ΥΓ. Οι παροτρύνσεις σας προς τα σχολεία αναφέρουν και τα εξής : « Το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας έκανε σαφές ότι η συλλογική βούληση των συναδέλφων
όπως εκ  φράζεται στους συλλόγους διδασκόντων, πρέπει να γίνει απολύτως

2



σεβαστή και ξεκαθάρισε ότι θα συστήσει στους συλλόγους διδασκόντων, οι
οποίοι γίνονται δέκτες ανάλογων παρατηρήσεων, να μην τις λάβουν υπόψιν
τους – όπως άλλωστε προβλέπεται από το ισχύον νομοθ  ετικό πλαίσιο- και να
συνεχίσουν χωρίς τροποποιήσεις να αναρτούν τα Ενιαία Κείμενα της ΔΟΕ».

 Κατά την ταπεινή μου γνώμη η εν λόγω τοποθέτηση , είναι κάπως θέση…
«δογματική»  και συγνώμη για την έκφραση…δηλ. ζητάτε από τους  δυο ΣΕΕ ,
που κατέθεσαν μέχρι σήμερα την επιστημονική-παιδαγωγική τους άποψη να
«αλλάξουν»…..άποψη και οι Εκπαιδευτικοί να απορρίψουν ….την
Ανατροφοδότησή μου.  Ομιλώ  για τον εαυτό μου . Ωραία !!!! Αν κάποια
σχολεία αντιληφθούνε…πως υπάρχουν κάποια σημεία προς συζήτηση-
ανατροφοδότηση κλπ από τις προτάσεις μου…και μπορεί να βρούμε κοινό
τόπο!!!! Θα είναι εφάμαρτο   παιδαγωγικά??, θα είναι σε βάρος….του
Σχολείου???

Μα η ανατροφοδότηση δεν είναι επιβολή ή η επικράτηση του ενός κατά του
άλλου!!! Είναι προτάσεις προς προβληματισμό!!!!

 ΣΣ..Γ  ια να το δούμε…Στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία υπάρχει
πάντοτε …ευελιξία και ανοστοχασμός, εξού και η Ανατροφοδότηση των ΣΕΕ!!!

 Μην το πάμε….. « ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ   : « ΌΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»  ΚΑΙ ΜΕΤΑ….ΑΥΤΑ Ε ΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
(ΔΗΛ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ-
ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ - ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΙΜΕΝΑ!!! –

ΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ..ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ??
ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ!!!

Ως Δρ Θεολογίας που είμαι.

                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΤΟΥ  Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕ Η
«ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΤΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ  (February 7, 2022 – by  proodos   -  Συνάντηση με τους ΣΕΕ- ΠΕ70 &
60 , 4-2-22)  

«Συναδέλφισσες/φοι,

Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Δ.Σ.
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Η Πρόοδος» με τις/τους Συντονίστριες/τές
Εκπαιδευτικού Έργου του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πειραιά……

Τη συνάντηση ζήτησε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με αφορμή παρατηρήσεις που
αναρτήθηκαν από δύο συντονίστριες/στές αναφορικά με τα σχέδια δράσης
(Ενιαία Κείμενα της ΔΟΕ) που κατέθεσαν τα σχολεία τους. Οι παρατηρήσεις
αυτές, κατά την εκτίμηση του Δ.Σ., δεν αφορούν το περιεχόμενο των σχεδίων
δράσης αλλά κρίνουν την νομιμότητα τους υιοθετώντας την επιχειρηματολογία
του ΥΠΑΙΘ περί «μη εξατομικευμένων και υλοποιήσιμων σχεδίων δράσης που
δεν συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας  της σχολικής μονάδας»……..

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. του συλλόγου μας ζήτησε από όλους τους/τις
Σ.Ε.Ε.:

    να μην ενδώσουν στην επιχειρούμενη αναβίωση του επιθεωρητισμού μέσω της
εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων,

    να μην γίνουν μέρος του μηχανισμού πίεσης και εκβιασμών που ασκεί το Υ.ΠΑΙ.Θ.
προς τους εκπαιδευτικούς,
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    να συμβάλλουν στη διατήρηση της ενότητας και του πνεύματος συνεργασίας στο
εσωτερικό των σχολείων και κυρίως

    να σεβαστούν τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, όπως αυτές
καταγράφονται στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για την Β2 φάση «του συλλογικού
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου» χωρίς να εγείρουν ζητήματα
«νομιμότητας» αλλά να αναρτούν μόνο παρατηρήσεις που αφορούν το περιεχόμενο
των σχεδίων δράσεις.

Από την πλευρά τους οι Σ.Ε.Ε. ανέφεραν:

    ότι ασκούν το έργο τους στα πλαίσια που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο.

    στάθηκαν στον ανατροφοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα των
παρατηρήσεών τους, τις οποίες, όπως άλλωστε ο νόμος ορίζει, οι σύλλογοι
διδασκόντων έχουν κάθε δικαίωμα να λάβουν ή να μην λάβουν υπόψη τους.

    ότι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους καμία σκέψη, πρόθεση ή επιδίωξη
έχουν να ασκήσουν πιέσεις προς τους συλλόγους διδασκόντων….»
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