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Αλαθνίλσζε
Η εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δπόκηζη
ρξόληα ηώξα, αθνινπζεί πνιηηηθή κεησπηθήο
αληηπαξάζεζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σαπηόρξνλα ρξεζηκνπνηεί ηε Δηνίθεζε ηεο Εθπαίδεπζεο κε
κηθξνθνκκαηηθή ινγηθή αθνινπζώληαο
θαηαδηθαζκέλεο πξαθηηθέο, όπσο απηέο ησλ δηνξηζκέλσλ
Δηεπζπληώλ Εθπαίδεπζεο θαη ησλ δνηώλ εθπξνζώπσλ ζηε ζέζε ησλ αηξεηώλ κειώλ ησλ Τπεξεζηαθώλ
πκβνπιίσλ. Η αιαδνλεία, ε αδηαιιαμία, ε έιιεηςε δηαιόγνπ, ε άζθεζε δηνίθεζεο κέζσ δηαξθώλ
ζπγθξνύζεσλ ζε όια ηα επίπεδα απνηειεί θπβεξλεηηθή επηινγή, ε νπνία αζθείηαη κε απόιπηε
ζπλέπεηα.
Ο ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δεκηνπξγηθά θάησ από θαζεζηώο
εθθνβηζκνύ, πηέζεσλ, πνηλώλ, αθόξεηεο θαη δηαξθώο απμαλόκελεο γξαθεηνθξαηίαο, ρσξίο θακία
ζπλεξγαηηθή δηάζεζε, όπσο επηρεηξείηαη θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο «Εζσηεξηθήο θαη Εμσηεξηθήο
αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ» κε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. Η
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζπιιόγνπ καο ζπληάρζεθε κε ηηο ζέζεηο ηνπ
θιάδνπ ζε πνζνζηό 87% (46 ζηηο 53 ζρνιηθέο κνλάδεο), αγλνώληαο εθθνβηζηηθά θαη εθβηαζηηθά
δηιήκκαηα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο ερεξή απάληεζε ζηηο κεζνδεύζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ζηα
ηειεζίγξαθα πνπ ζηέιλνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζεσξεί όηη θαηέρεη ηελ απόιπηε γλώζε θαη ηηο ιύζεηο γηα όια ηα ζέκαηα θαη γηα
απηό δελ ρξεηάδεηαη δηάινγν κε θαλέλαλ. Απηή ε πξαθηηθή είλαη ζηεξηγκέλε ζηελ αληίιεςε πσο ε
εθπαίδεπζε απνηειεί θπβεξλεηηθό «ιάθπξν», ην νπνίν νη θπβεξλώληεο κπνξνύλ λα ην δηαρεηξίδνληαη κε
όπνηνλ ηξόπν επηζπκνύλ, ρσξίο λα δίλνπλ ινγαξηαζκό ζε θαλέλαλ. Οη ζεκεξηλνί θπβεξλώληεο
αδπλαηώληαο λα δηαηππώζνπλ κία νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξόηαζε πνπ λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο από ην λεπηαγσγείν έσο ην παλεπηζηήκην πξνρσξνύλ ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο
κέζσ «κπαισκάησλ». Είλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ζηα πεξίπνπ 2,5 ρξόληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κπβέξλεζε
έρνπλ θαηαηεζεί θαη ςεθηζηεί ζπλνιηθά έμη λνκνζρέδηα (!!!) αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, έλα
λνκνζρέδην γηα ην Επηηειηθό θξάηνο πνπ πεξηέρεη δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Παηδείαο, ελώ ζπλνιηθά
έρνπλ θαηαηεζεί δεθαέμη (16) ππνπξγηθέο ηξνπνινγίεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε
λνκνζρέδηα άιισλ ππνπξγείσλ (Εζσηεξηθώλ, Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Δηθαηνζύλεο, Τγείαο, Ψεθηαθήο
Δηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ)!!!
Όπνηνο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο «ζπκεζεί» θάηη θαηλνύξην πάληα ππάξρεη έλα άζρεην λνκνζρέδην γηα
λα ην εληάμεη θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αλαγθαζκέλνη δηαξθώο λα δνπλ ζε θαζεζηώο αλαζθάιεηαο,
κήπσο δελ αλαθαιύςνπλ ζε πνηα λνκνζρέδηα, πνησλ ππνπξγείσλ θξύβεη θάζε θνξά ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ
Τ.ΠΑΘ.Θ. ηηο «λέεο» ηδέεο ηεο θαη βξεζνύλ εθηεζεηκέλνη.
Η εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζα πξέπεη λα μεθύγεη από ηνλ κηθξνθνκκαηηζκό, ηελ
απνζπαζκαηηθόηεηα, ηηο ηδενιεςίεο θαη ηελ απηαξέζθεηα ηεο. Η αιιαγή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
πνπ κε «θακάξη» παξνπζηάδνπλ ε θπξία Κεξακέσο θαη ην ΙΕΠ, σο λέεο πξσηνβνπιίεο, είλαη
αλνινθιήξσηεο πνιηηηθέο ηνπ πξνεγνύκελνπ ΕΠΑ.

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο «πεξί άιισλ ηπξβάδεη» θαη αδηαθνξεί ρσξίο λα δηαηππώλεη ξεαιηζηηθνύο
εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, αξθείηαη ζηε δηαρείξηζε δξάζεσλ θαη πόξσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κέζσ
πξνγξακκάησλ ΕΠΑ, ηα νπνία, όκσο, έρνπλ απνθαζηζηεί γηα λα θαιύςνπλ, πνιιέο θνξέο,
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ!
Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαγγέιιεη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ αδπλακία ηεο λα αληηιεθζεί ην ηεξάζηην θαθό πνπ θάλεη ζηνλ ρώξν ηεο
εθπαίδεπζεο ε δηαξθήο αλαζηάησζε από ηνλ ηξόπν πνπ έρεη επηιέμεη λα αζθεί δηνίθεζε.
Καηαγγέιιεη, επίζεο, ηελ αδηαθνξία εμαζθάιηζεο ήξεκνπ θαη ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία, ώζηε
όιεο νη δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά ζε ζεζκηθό, επηζηεκνληθό δηάινγν
δηακόξθσζεο ζύγρξνλσλ θαη ρξήζηκσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην θαιό ηεο λέαο γεληάο.
Η επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειεί κνλόδξνκν γηα ηελ ειιεληθή πνιηηεία!
Γηα ην Δ..
Ο Πξόεδξνο
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