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Ανακοίνωζη 
 

 Η ηγεζία ηος Τποςπγείος Παιδείαρ έσει δπομολογήζει διαδικαζίερ εθνικού 

διαλόγος για θέμαηα εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ. Ο εθνικόρ διάλογορ για ηην Παιδεία 

αποηελεί απαπαίηηηη διαδικαζία για ηην εξαζθάλιζη ηυν αναγκαίυν ζςναινέζευν, 

δεν είναι όμωρ ζςμβαηόρ με αιθνιδιαζμούρ, μονομέπειερ και καθεζηωηικέρ 

νοοηποπίερ. 
Ο ύλλογορ Εκπαιδεςηικών Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ «ο Μακπςγιάννηρ» 

δήλυζε διαηεθειμένορ να ζςμβάλλει θεηικά ζε μια διαδικαζία ειλικπινούρ και 

γόνιμος διαλόγος με ζηόσο και ζκοπό ηη βεληίυζη ηηρ παπεσόμενηρ εκπαίδεςζηρ. 

Είσαμε επιζημάνει όηι ζε πεπίπηυζη πος θα ςπάπξει έζηυ και ςπόνοια, πυρ ο 

διάλογορ θα έσει ωρ ζηόσο να επικςπώζει πποαποθαζιζμένα ζενάπια θα ζηαθεί 

απένανηι και θα καηαγγείλει όζοςρ έσοςν ηέηοιερ απότειρ και ππακηικέρ. 

Σα ζημανηικά πποβλήμαηα ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ όπυρ οι μόνιμοι 

διοπιζμοί, η λειηοςπγία ηος Ολοήμεπος σολείος, η αναβάθμιζη ηηρ Διδικήρ 

Αγωγήρ και Δκπαίδεςζηρ, η παπαμελημένη Πποζσολική Αγωγή, η επιμόπθωζη 

και μεηεκπαίδεςζη ηων εκπαιδεςηικών, ηα ζσολικά εγσειπίδια και ηα αναλςηικά 

ππογπάμμαηα ζποςδών, οι καινοηόμερ δπάζειρ, η αναδιοπγάνωζη ηηρ διοίκηζηρ 

ηηρ εκπαίδεςζηρ, και άλλα ων οςκ έζηιν απιθμόρ, για να  ηύσοςν οςζιαζηικήρ 

πποζέγγιζηρ θα ππέπει να γίνοςν ανηικείμενο διαλόγος οςζιαζηικού και όσι 

πποζσημαηικού. 

Η καηάθεζη ηων θέζεων ηος κλάδος, όπωρ έσοςν παποςζιαζηεί από ηα 

θεζμικά ηος όπγανα ηόζο ζηη Βοςλή όζο και ζηιρ ζςνανηήζειρ με ηην πολιηική 

ηγεζία ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ., θα έππεπε να αποηελούν μπούζοςλα γι’ αςηήν. 

Καλούμε ηοςρ ζςλλόγοςρ διδαζκόνηων να μην ανηαποκπιθούν ζηο κάλεζμα, 

μιας μη σποτρεωτικής άλλωστε, ζςμμεηοσήρ ζε έναν διάλογο πος ενδεσομένωρ 

εξελίζζεηαι ζε θάπζα, έηζι ώζηε η ζςμμεηοσή αςηή ηων ςλλόγων Γιδαζκόνηων, 

μέζυ ηηρ ππόζθαηηρ επιζηολήρ ηος Τποςπγού Παιδείαρ, να μην αποηελέζει 

πποζπάθεια νομιμοποίηζηρ ανηιεκπαιδεςηικών επιλογών. 
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