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Γεθαπέληε κήλεο ηώξα ην δνύιεκα θαη ε ιεειαζία πάεη ζύλλεθν. Με
ζύζηεκα άιια ιέλε θαη άιια θάλνπλ. Τπεξεηνύλ όκσο κε απόιπηε
ζπλέπεηα, κε ηα έξγα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο, ηα ζπκθέξνληα κηαο ρνύθηαο
θαπηηαιηζηώλ: Σσλ δηεζλώλ θαη ληόπησλ ηνθνγιύθσλ, ηξαπεδηηηθώλ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθώλ αξπαθηηθώλ, ηνπ ζθιεξνύ ππξήλα ηνπ ληόπηνπ
θεθαιαίνπ θαη ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπ θαζώο θαη ηα θάζε είδνπο ιακόγηα
ηεο κίδαο θαη ηεο αξπαρηήο θαη ησλ παξαθνηκσκέλσλ ξνπθηάλσλ ηεο
εμνπζίαο. ύκκαρνη θαη θαζνδεγεηέο ηνπο ΔΔ, ΔΚΣ, ΓΝΣ. ηόρνο ηνπο,
όπσο θαη ζηηο άιιεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο ζε
βάξνο ηεο εξγαζίαο, ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ησλ
όξσλ ύπαξμε ηεο! Όηη θαηάθηεζαλ νη εξγαδόκελνη κε πνηάκηα ηδξώηα,
δαθξύσλ θαη αίκαηνο πξέπεη λα εθζεκειησζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε
θαύζηκν απνγείσζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζηόκσζε θαη
θηλδπλεύεη λα απνζηαζεξνπνηήζεη όιν ην ζύζηεκα. θιεξά εξγάδνληαη
ηα ΜΜΔ γηα λα απνθνηκίζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο κε θάζε είδνπο
παπαξηά πνπ επηθαιείηαη ε θπβέξλεζε θαη νη εληνινδόρνη ηεο. Η αιήζεηα
όκσο δελ κπνξεί λα θξπθηεί! Έρνπλ πξνδώζεη, ζην όλνκα ηεο
πιεηνςεθίαο ηνπ ιανύ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ, θάζε δίθην, αλάγθε θαη
δηθαίσκα, έρνπλ ππνζεθεύζεη ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ εξγαδνκέλσλ
νδεγώληαο ηνπο ζηελ ακεηάθιεηε ρξεσθνπία. Αλ δελ ηόικεζε ε
θνηλνβνπιεπηηθή αξηζηεξά λα ην βξνληνθσλάμεη κέζα θαη έμσ από ην
θνηλνβνύιην πξέπεη λα ην θάλεη ην εξγαηηθό θίλεκα. Μαδί κε ηε
δηεθδίθεζε ελόο πξνγξάκκαηνο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθώλ θαη
εξγαηηθώλ αλαγθώλ θαη δηθαησκάησλ ζε αληηπαξάζεζε κε απηό ηνπ
θεθαιαίνπ, καδί κε ηελ αλάγθε λα πέζεη ε θπβέξλεζε ησλ θνπξηηώλ
ζαλ απαξαίηεηνο όξνο αλαηξνπήο ηεο επίζεζεο ηνπο, πξέπεη
ηαπηόρξνλα λα δηαθεξύμεη: είζηε έλνρνη εζράηεο πξνδνζίαο ησλ
ιατθώλ θαη εξγαηηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ζα ζαο ζηείινπκε ζε εηδηθό
δηθαζηήξην γη απηό! Μελ λνκίζεηε όηη ζα θάλεηε απηά πνπ θάλεηε θαη ζα
ηε βγάιεηε θαζαξή. Παξαγξαθή γηα εζάο δελ ζα ππάξμεη!

Υσξίο βηβιία ζα ιεηηνπξγεί ην
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"ηα ζρνιηθά βηβιία ζα
ζπλερίζνπλ λα δηαλέκνληαη
δσξεάλ". Η δηαλνκή ηνπο,
έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα,
κπνξεί λα ηζρύζεη θαη γηα ηελ
επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Από
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"θαηεβάζνπλ" ή λα ην
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Σν λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ
(Π) γηα ηελ πξνζρνιηθή,
πξσηνβάζκηα
θαη
δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε
δελ πξνβιέπεη ζπγγξαθή λέσλ

βηβιίσλ! Άιισζηε, όπσο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ
Πξάμε Δθαξκνγήο, ην Π.. είλαη ην όρεκα γηα ηελ
επηβνιή ζρνιείσλ πνιιώλ ηαρπηήησλ. Σα εληαία
Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ζπάλε αθόκα θαη ζηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σν λέν Π.. "απνηειεί έλα
ζπλνιηθό πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ, πξαθηηθώλ
θαη εκπεηξηώλ", "ζα είλαη αλνηθηό θαη επέιηθην,
δίλνληαο δπλαηόηεηεο ηνπηθώλ εθαξκνγώλ θαη βαζκνύο
ειεπζεξίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθό, ζηνρνθεληξηθό, εληαίν,
ζπλεθηηθό, ζπλνπηηθό, δηαζεκαηηθό, βησκαηηθό θαη
παηδαγσγηθά δηαθνξνπνηεκέλν". Με άιια ιόγηα, θάζε
Γήκνο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί, αλάινγα κε ηα
νηθνλνκηθά ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ζύλζεζε ηεο
πεξηνρήο, ό,ηη ζρνιείν ζέιεη, ρσξίο έιεγρν θαη ρσξίο
λα ππάξρεη θεληξηθή επζύλε πέξα από ηελ ππνρξέσζε
ηεο πινπνίεζεο νξηζκέλσλ "κεηξήζηκσλ"... σο
θαζνιάθηα, ζηόρσλ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθόο, ππό ηελ
θαζνδήγεζε ησλ... νηθνλνκηθώλ ηνπ ζρνιείνπ, ζα
ρξεζηκνπνηεί θάπνηνλ από ηνπο νδεγνύο πνπ ζα
δεκηνπξγεζνύλ θαη ζα θέξνπλ ηνλ ηίηιν "Δξγαιεία
Γηδαθηηθώλ
Πξνζεγγίζεσλ".

Ση ζα γίλεη κε ηα βηβιία; "Σα ππάξρνληα βηβιία (ΟΔΓΒ)
θαη ην επνπηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ζα αμηνινγεζεί σο
πξνο ηε ζπκβαηόηεηα ηνπο κε ην λέν Πξόγξακκα
πνπδώλ θαη ηηο δηδαθηηθέο αξρέο θαη ζα εληνπηζηνύλ
ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ κε
πξνζαξκνγέο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ
αμηνινγήζεσλ απηώλ, εθεί πνπ έρεη εληνπηζηεί αλάγθε
ζα δεκηνπξγεζεί ζπκπιεξσκαηηθό καζεζηαθό πιηθό
πνηθίιεο θαη αλνηθηήο κνξθήο". ε απιά ειιεληθά, ηα
παξαπάλσ - ό,ηη δηάςεπζε θαη λα θάλεη ε θ.

Γηακαληνπνύινπζεκαίλνπλ
θαηάξγεζε
ηεο
πιεηνλόηεηαο ησλ βηβιίσλ ρσξίο λα πξνβιέπεηαη
πνπζελά ε ζπγγξαθή λέσλ θαη ε δηαλνκή ηνπο ζηνπο
καζεηέο. Μελ μερλάηε, άιισζηε, όηη ν βαζηθόο ζηόρνο
ηνπ λένπ Π.. είλαη ην δηαθνξνπνηεκέλν ζρνιείν αθόκε
θαη εληόο ηνπ ίδηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο.
Η δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη εξγαιείσλ,
όπσο νκνινγνύλ νη ίδηνη, ζα "ζεκαηνδνηεί κηα κεγάιε
αιιαγή από ηηο πξαθηηθέο ηνπο παξειζόληνο". Γειαδή
ηελ θαηάξγεζε ηεο... αλαρξνληζηηθήο γηα ηελ επνρή ηνπ
Μλεκνλίνπ ζπγγξαθήο θαη δηαλνκήο βηβιίσλ γηα όινπο
ηνπο καζεηέο. "Η δηεύξπλζε ησλ επηινγώλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ" είλαη ν θεληξηθόο
ζηόρνο. Όηαλ αθνύηε απηά ηα σξαία ιόγηα, λα
εηνηκάδεζηε γηα λέν... μήισκα. Κη αλ νη ηζέπεο ζαο
έρνπλ αδεηάζεη, ν Θεόο θη ε ςπρή ζαο...
Με ηη ζα δνπιεύεη ν εθπαηδεπηηθόο; Η Πξάμε
Δθαξκνγήο νξίδεη όηη ην "βαζηθό εξγαιείν ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ" είλαη ν ςεθηαθόο «Θεζαπξόο» πιηθνύ.
Έλα ινγηζκηθό δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, κηα Σξάπεδα
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από ηελ νπνία ζα παίξλεη ό,ηη ηνπ
ρξεηάδεηαη.
Ο ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσλ
Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ δελ επείζζε κε ηα επηθνηλσληαθά
παηρλίδηα ηεο ππνπξγνύ Παηδείαο θαη βιέπεη θαηάξγεζε
κηαο θνηλσληθήο παξνρήο πνπ θαζηέξσζε ην 1964 ν
παππνύο ηνπ ζεκεξηλνύ πξσζππνπξγνύ. 'Οπσο
επηζεκαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε εθρώξεζε
αξκνδηνηήησλ ζε έλα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Ννκηθό
Πξόζσπν είλαη ε ΑΠΟΓΔΙΞΗ ηεο θαηάξγεζεο ηεο
δεκόζηαο έθδνζεο θαη δηαλνκήο βηβιίσλ. ε κηα επνρή
δξακαηηθήο
κείσζεο
ησλ
εηζνδεκάησλ
ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη αύμεζεο ηεο αλεξγίαο ζα ήηαλ
ηξαγηθό γηα ηνπο γνλείο λα επηβαξπλζνύλ θαη κε ηα
έμνδα αγνξάο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ηνλίδνπλ νη
εξγαδόκελνη θαη δεηνύλ από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
ππνπξγείνπ Παηδείαο λα εμεγήζεη ηελ απόθαζή ηεο γηα
θαηάξγεζε ηνπ ΟΔΓΒ.
Μάιηζηα ζέηνπλ ηα εμήο εξσηήκαηα, από ηα νπνία
πξνθύπηεη όηη ε θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνύ απνζθνπεί
ζηελ θαηάξγεζε ηνπ δσξεάλ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Ρσηνύλ
ινηπόλ ηελ ππνπξγό: «Μήπσο είλαη ππεξάξηζκνη νη 50
εξγαδόκελνη ζηνλ ΟΔΓΒ; Μήπσο είλαη πςειόκηζζνη
όηαλ ακείβνληαη κε 1.200 επξώ ηνλ κήλα; Μήπσο ν
ΟΔΓΒ είλαη αληηπαξαγσγηθόο όηαλ εθδίδεη εηεζίσο
1.200 ηίηινπο βηβιίσλ ζε 45.000.000 αληίηππα; Μήπσο
ν ΟΔΓΒ επηβαξύλεη ππέξνγθα ηνλ Έιιελα
θνξνινγνύκελν, όηαλ ην κέζν θόζηνο θάζε βηβιίνπ
είλαη πνιύ πην θάησ από έλα (1 επξώ) επξώ, όηαλ
αληίζηνηρα ζηελ ειεύζεξε αγνξά είλαη πνιύ πην πάλσ
από ηα δέθα (10) Δπξώ; Μήπσο ν ΟΔΓΒ είλαη
αλαπνηειεζκαηηθόο όηαλ εηεζίσο ζηέιλεη έγθαηξα ζε
2.500 πξννξηζκνύο ζηελ Διιάδα θαη ζε 300 ζην
εμσηεξηθό ηα ζρνιηθά βηβιία; ε πνηα ρώξα δελ
ππάξρνπλ έληππα ζρνιηθά βηβιία;»
Σν ςεθηαθό ζρνιείν ζίγνπξα δελ ρξεηάδεηαη κόλν ην
ειεθηξνληθό βηβιίν, ην νπνίν κπνξνύζε λα εθδνζεί θαη

από ηνλ ΟΔΓΒ, ηνλίδνπλ νη εξγαδόκελνη θαη δειώλνπλ
απνθαζηζκέλνη λα ππεξαζπηζηνύλ ηε δεκόζηα θαη
δσξεάλ έθδνζε θαη δηαλνκή ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ,
αιιά θαη ησλ εξγαζηαθώλ - κηζζνινγηθώλ,
αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Σέινο, θαινύλ ηα πνιηηηθά θόκκαηα, ηνπο θνξείο θαη
ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα ζπκπαξαηαρζνύλ ζηνλ
αγώλα γηα λα έρνπλ ηα παηδηά βηβιία.

ππνρξεσκέλε λα ηνλ "απνθαηαζηήζεη" όρη ζηε ζέζε
πνπ θαηείρε ν εθπαηδεπηηθόο πξηλ γίλεη δηεπζύλσλ
ζύκβνπινο αιιά ζε ζέζε ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ!
Σν ζέκα έρεη επηζεκάλεη ζε αλαθνίλσζή ηεο ε ΟΛΜΔ:
Μηα απαξάδεθηε, από θάζε άπνςε, δηάηαμε
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ιεγόκελεο «ινηπέο δηαηάμεηο» ζην
λόκν απηό (παξ. 14, άξζξν 26), ζην πιαίζην
εμππεξεηήζεσλ ηνπ πειαηεηαθνύ θξάηνπο, πνπ θαηά ηα
ηεθαλάθνπ Π.
άιια θαηαξγεί ε θπβέξλεζε.
«Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηνξηζηεί ζε ζέζεηο Γεληθώλ
ΚΑΝΟΤΝ ΣΟΤ ΔΓΚΑΘΔΣΟΤ ή Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ
Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
ΚΑΡΔΚΛΟΚΔΝΣΑΤΡΟΤ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζώο θαη Πξνέδξσλ ή
Γηεπζπλόλησλ πκβνύισλ θνξέσλ πνπ επνπηεύνληαη
ΥΟΛΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
Ζ ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ Ζ ΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ από ην Τπνπξγείν απηό, κεηά ηε ιύζε ηεο ζρέζεο
εξγαζίαο ηνπο ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαη έσο ηελ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΠΩ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ
επηινγή λέσλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, ππεξεηνύλ σο
ΣΖΝ ΔΝΝΟΟΤΝ
ζηειέρε παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ζε πεξηνρέο πνπ
επηζπκνύλ,
εθηειώληαο
θαζήθνληα
ζρνιηθώλ
ζπκβνύισλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, ηα νπνία ηνπο
αλαηίζεληαη από ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκνληθήο - Παηδαγσγηθήο
Καζνδήγεζεο». Δίδαηε αμηνθξαηία;

ΓΙΔΤΗΣ ΜΔΤΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ Π. Δ.

Σν ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα, ζπρλά, ην Τπνπξγείν
Παηδείαο καο ελεκεξώλεη γηα αλαζέζεηο θαζεθόλησλ
ρνιηθνύ πκβνύινπ ζε εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη είραλ
νξηζηεί, κε πνιηηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηειέρε
ζε
δηάθνξεο
ζέζεηο
θαη
θάπνηα
ζηηγκή
αληηθαηαζηάζεθαλ. Π.ρ. Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο
Δθπαίδεπζεο, Πξόεδξνη Οξγαληζκώλ, Γηεπζύλνληεο
ύκβνπινη θ.ιπ. πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ηνπνζεηνύληαη
κε θαζήθνληα ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ζε όπνηα πεξηνρή
ζέινπλ. Με ιίγα ιόγηα όπνηνο, κέζα από ην πιαίζην
εμππεξεηήζεσλ ηνπ πειαηεηαθνύ θξάηνπο νξηζηεί π.ρ
Πξόεδξνο ή δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ ηάδε
νξγαληζκνύ από ηελ ηάδε Κπβέξλεζε, ή ίδηα
Κπβέξλεζε ή όηαλ έξζεη κηα άιιε Κπβέξλεζε θαη ηνλ
αιιάμεη, ηόηε νξίδεηαη ζε πεξηνρή πνπ επηζπκεί
ζρνιηθόο ζύκβνπινο (εθηειεί θαζήθνληα ζρνιηθνύ
ζπκβνύινπ).
Γηα παξάδεηγκα ε ησξηλή θπβέξλεζε νξίδεη έλαλ
εθπαηδεπηηθό πνπ είλαη θνκκαηηθό ηεο ζηέιερνο σο
δηεπζύλνληα ζύκβνπιν π.ρ ηνπ ΙΓΔΚΔ ή ηνπ ΟΔΓΒ ή
θάπνηνπ άιινπ θνξέα. Δάλ κεηά από έλα ρξνληθό
δηάζηεκα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, ηόηε, ζύκθσλα κε
δηάηαμε ηνπ πξόζθαηνπ λόκνπ 3879/10 ΣΟΤ
ΤπΠΓΒΜΘ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» είλαη

Ζ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΜΗΑ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΔΛΘΔΗΑ
ΚΑΣΑΡΓΖΖ
Kη όκωο, αθόκα θαη νη πην θαινπξναίξεηνη από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο
θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΣΟΚ θαη ηεο ππνπξγνύ Παηδείαο
Άλλαο Γηακαληνπνύινπ, είλαη πηα βέβαηνη όηη ε δηεηήο
κεηεθπαίδεπζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ. βαίλεη πξνο
θαηάξγεζε, ύζηεξα από νγδόληα δύν (ρξόληα
ιεηηνπξγίαο)*, ζπζία ζην βωκό ηωλ πεξηθνπώλ ηωλ
δαπαλώλ πνπ καο επηβιήζεθαλ από ην κλεκόλην ηεο
ηξόηθαο ηωλ δαλεηζηώλ καο (Γ.Ν.Τ. – Δ. Δ. – Δ.Κ.Τ.).
Δίλαη άμην απνξίαο ην γεγνλόο όηη σο ηε ζηηγκή πνπ
γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο ην ΤΠΓΒΜΘ δελ έρεη
πξνθεξύμεη θαλέλα δηαγσληζκό γηα ηελ εηζαγσγή
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ. ζηε δηεηή κεηεθπαίδεπζε ησλ
δηδαζθαιείσλ ηεο ρώξαο, αθήλνληαο λα ελλνεζεί όηη κάιινλ
δε ζα ππάξμνπλ εηζαθηένη γηα ηε θεηηλή ρξνληά.
Οη αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο πνπ κέρξη ηώξα δηέξξεαλ
από ην ΤΠΓΒΜΘ κηινύζαλ γηα κεηαηξνπή ηεο
κεηεθπαίδεπζεο από δηεηή ζε κνλνεηή θαη παξαθνινύζεζή
ηεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ρξόλν εθηόο ησλ δηδαθηηθώλ
ηνπο θαζεθόλησλ, θαηαξγώληαο ηε δηεηή απαιιαγή από ηα
δηδαθηηθά θαζήθνληα (απόζπαζε), πνπ κέρξη πέξπζη ήηαλ
θαηνρπξσκέλε γηα ηνπο επηηπρόληεο ζηνλ εηήζην δηαγσληζκό
γηα ηα δηδαζθαιεία εθπαηδεπηηθνύο ηεο Π. Δ. Όκσο νύηε θαη
απηά πνπ δηέξξεαλ επηβεβαηώζεθαλ επίζεκα, κε απνηέιεζκα

λα κπνξνύκε εύθνια λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε δηεηήο
κεηεθπαίδεπζε κάιινλ καο….. «αθήλεη ρξόλνπο».
Φαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο κεηά ηξόηθαο θαη
Γ.Ν.Τ. επνρήο δε ρξεηάδνληαη κεηεθπαίδεπζε θαη
επηκόξθωζε, ηδηαίηεξα όηαλ απνκαθξύλνληαη από ηα
δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη δεκηνπξγνύλ θελά ζε
εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό γηα δύν ρξόληα ζηα ζρνιεία, ηα
νπνία πξέπεη λα θαιπθζνύλ από ην ΥΠΓΒΜΘ.
Η πνηόηεηα βέβαηα θαη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή
αλαβάζκηζε ησλ γλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηόζα
ρξόληα εμαζθαιηδόηαλ κε ηε θνίηεζε ηνπο ζηε δηεηή
κεηεθπαίδεπζε ησλ δηδαζθαιείσλ, όρη κόλν δελ αθνξά ηελ
πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΓΒΜΘ αιιά απνηειεί ίζσο κηα
μεπεξαζκέλε θαη αλώθειε δηαδηθαζία, ε νπνία δε ζπκβάιιεη
ζηελ απόθηεζε αλαιώζηκσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, εληαγκέλσλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζηόρσλ ηνπ θηελνύ αγνξαίνπ θαη επέιηθηνπ ζρνιείνπ ηεο
αγνξάο πνπ νηθνδνκείηαη από ηελ εθαξκνδόκελε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ησλ εληνινδόρσλ ηεο
ηξόηθαο.
Αιγεηλή εληύπσζε πξνθαιεί όκσο θαη ε ζηάζε ησλ
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Γ. Ο. Δ. –
ύιινγνη Δθπ/θώλ Π. Δ. – ύιινγνη κεηεθπαηδεπόκελσλ ζηα
Γηδαζθαιεία) νη νπνίνη δελ έρνπλ πξνρσξήζεη κέρξη ηώξα ζε
ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αξλεηηθώλ,
απ’ όηη θαίλεηαη, επηινγώλ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ αλαθνξηθά κε ην
ζέκα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ.

Φαίλεηαη όηη ε ηδενινγηθή θαη θνκκαηηθή ζπγγέλεηα ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηνπ Γ. . ηεο Γ. Ο. Δ. κε ηελ εγεζία
ηνπ ΤΠΓΒΜΘ θαη ηελ θπβέξλεζε δελ αθήλεη ηελ
νκνζπνλδία λα αλαιάβεη δξάζε αθόκα θαη γηα ην ζέκα ηεο
κεηεθπαίδεπζεο, πνπ αθνξά όιν ηνλ θιάδν πέξα από
θνκκαηηθέο θαη παξαηαμηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο.
Από ηελ άιιε ην ΤΠΓΒΜΘ πξνθήξπμε ήδε κε
ηπκπαλνθξνπζίεο ηελ ππνρξεσηηθή επηκόξθσζε 150.000
ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ ( Π. Δ. θαη Γ. Δ. κε ππνρξεσηηθό
ραξαθηήξα) κέζα ζηνπο επόκελνπο κήλεο, κε πεξηερόκελν
ηελ επηκόξθσζή ηνπο ζηε θηινζνθία θαη ηελ παηδαγσγηθή
ζηήξημε ηνπ «λένπ ζρνιείνπ».
Η εμεύξεζε ίζσο θάπνηνπ θνλδπιίνπ από ην Δ..Π.Α. θαη
ηελ Δ. Δ. γηα ηελ ηαρεία θαη καδηθή επηκόξθσζε ηόζσλ
εθπαηδεπηηθώλ (θπζηθά ζηα πιαίζηα ησλ δηδαθηηθώλ
θαζεθόλησλ ηνπο θαη παξάιιεια κε απηά) καο νδεγεί λα
δήζνπκε θαη πάιη «εκέξεο δόμαο» γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ. αλάινγεο κε απηέο ηεο θαθόθεκεο
θαη αλαπνηειεζκαηηθήο «εμνκνίσζεο» ησλ πηπρίσλ ησλ

απνθνίησλ ησλ Π. Α. θαη ρνιώλ Νεπηαγσγώλ κε ηα πηπρία
ησλ Π.Σ.Γ.Δ. ηεο πεξηόδνπ 1997 – 2007, όηαλ ρηιηάδεο
εθπαηδεπηηθνί ηεο Π. Δ. ζύξζεθαλ ηαιαηπσξνύκελνη, εθηόο
δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, επί ρηιηάδεο ώξεο, γηα λα απνθηήζνπλ
έλα πηπρίν – βεβαίσζε (επέθηαζεο;) ηνπ αξρηθνύ ηνπο
πηπρίνπ ρσξίο λα απνθνκίζνπλ ηίπνηα νπζηαζηηθό γηα ηελ
επηζηεκνληθή - δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε.
Φπζηθά ην ΤΠΓΒΜΘ θαη ε θπβέξλεζε νύηε θαλ ζθέθηεθε
ην ελδερόκελν λα πξνζπαζήζεη λα βξεη πόξνπο γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δηεηνύο
κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ., αθνύ ην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο δελ ηαηξηάδεη κε ηνπο
δηαθεξπγκέλνπο ζηόρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ
εληνινδόρσλ ηεο ηξόηθαο θπβεξλεηώλ καο.
Η ζηηγκή είλαη θξίζηκε γηα ην κέιινλ ηεο επηκόξθωζεο
θαη ηεο κεηεθπαίδεπζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ. θαη
πξέπεη κε ζνβαξόηεηα όινη νη εκπιεθόκελνη, κε
ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο λα αληηδξάζνπκε κε ζηόρν λα
δηαζθαιίζνπκε: Τε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηεηνύο
κεηεθπαίδεπζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ. κε
απαιιαγή από ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα (όπωο κέρξη
ηώξα ηζρύεη) θαη ηελ εμαζθάιηζε ηωλ πόξωλ γηα ηε
ιεηηνπξγία απηή από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό (ρωξίο
ηελ εκπινθή πξνγξακκάηωλ ηεο Δ.Δ.).
Η κεηεθπαίδεπζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π. Δ.
πξέπεη λα ζπλερίζεη, λα είλαη εληαγκέλε ζηα Π.Τ.Γ.Δ. ηωλ
παλεπηζηεκίωλ θαη λα αθνξά όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
ηεο Π. Δ. (δαζθάινπο, λεπηαγωγνύο θαη εηδηθόηεηεο) κε
αλαβαζκηζκέλν πεξηερόκελν θαη απηνηέιεηα ηωλ
ηκεκάηωλ πνπ παξέρνπλ ηε κεηεθπαίδεπζε (κέζα ζηα
Π.Τ.Γ.Δ.), κε ζηόρν ηελ νπζηαζηηθή θαη πξαγκαηηθή
επηκόξθωζε όιωλ ηωλ ππεξεηνύληωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο
Π. Δ.
Θα έπξεπε γηα ην ζέκα απηό λα έρεη ήδε αλνίμεη κηα
κεγάιε ζπδήηεζε κε πξσηνβνπιία ηεο Γ. Ο. Δ. θαη λα
θαηαιήμνπκε ζε απνθάζεηο ηέηνηεο πνπ ζα σθεινύλ ηε
δεκόζηα εθπαίδεπζε θαη ηνλ θιάδν καο (πνιιέο είλαη νη
θσλέο πνπ αθνύγνληαη θαη δεηνύλ νη κεηεθπαίδεπζε λα
νδεγεί ζηε ρνξήγεζε ηίηινπ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ).
Αλ νη πξόγνλνη καο δάζθαινη θαηάθεξαλ, ζε πνιύ
δύζθνιεο επνρέο, λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα θαηνρπξώζνπλ
έλα κνλαδηθό θαη πξωηνπνξηαθό ζεζκό γηα ηε
κεηεθπαίδεπζε θαη ηελ επηκόξθωζή ηνπο θαη εκείο δελ
είκαζηε άμηνη λα ηνλ ππεξαζπηζηνύκε θαη λα ηνλ
αλαβαζκίζνπκε αο είκαζηε έηνηκνη λα δερηνύκε ηα
επίρεηξα ηωλ πξάμεώλ καο ζηα επόκελα ρξόληα.
Γεκήηξεο Πνιπρξνληάδεο Γάζθαινο
* Ιζηνξηθά ζηνηρεία: Τν Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γ.
Δ. ιεηηνπξγεί από ην 1922 ωο ν κνλαδηθόο ζεζκόο κεηεθπαίδεπζεο –
επηκόξθωζεο ηωλ δαζθάιωλ. Ωο ην 1964 ε κεηεθπαίδεπζε ηωλ
δαζθάιωλ γηλόηαλ από ηε Φηινζνθηθή ζρνιή ηνπ Παλ. Αζελώλ (ν Γ.
Γιελόο είρε αζθήζεη έληνλε θξηηηθή γη’ απηό θαη είρε πξνηείλεη
αιιαγέο). Η εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ 1964 ζα πξνζαξηήζεη ηε
κεηεθπαίδεπζε ηωλ δαζθάιωλ ζην λενϊδξπζέλ Παηδαγωγηθό
Ιλζηηηνύην, αλαβαζκίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο. Η ζηξαηηωηηθή
δηθηαηνξία ηνπ 1967 ζα θαηαξγήζεη ην Π. Ι. αιιά ε κεηεθπαίδεπζε
ηωλ δαζθάιωλ ζα πεξάζεη ζε απηνηειέο ελδνϋπεξεζηαθήο επζύλεο
ίδξπκα ωο ην 1995, όηαλ ε κεηεθπαίδεπζε κε λόκν ζα εληαρζεί ζηα Π.
Τ. Γ. Δ. ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ζα εμαθηηλωζεί κε ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία θαη άιιωλ δηδαζθαιείωλ (εθηόο ηνπ Μαξαζιείνπ) ζηηο
έδξεο ηωλ Π.Τ.Γ.Δ. ηεο ρώξαο. Η κεηεθπαίδεπζε ηωλ λεπηαγωγώλ ζα
αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί από ην 1973. Μέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα ε
κεηεθπαίδεπζε ήηαλ ν κόλνο θνξέαο εηδίθεπζεο γηα ηνπο δαζθάινπο
θαη λεπηαγωγνύο πνπ ζηειέρωλαλ ηελ εηδηθή αγωγή.

