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ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΑΓΜΔ 26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016
πλάδειθνη – ζεο,
Σν Γ ηεο ΑΓΚΔ ζαο θαισζνξίδεη ζην ζεκεξηλφ εηήζην απνινγηζηηθφ ζπλέδξην, ην
νπνίν γίλεηαη ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ
3νπ κλεκνλίνπ καδί κε ηε ΛΓ, ΠΑΟΘ θαη Πνηάκη, ζπλερίδεη ηελ πινπνίεζή ηνπ
εθαξκφδνληαο αθφκε πην βάξβαξε αληηιατθή πνιηηηθή πνπ νδεγεί ρηιηάδεο ιατθέο
νηθνγέλεηεο ζε απφγλσζε, oμχλνληαο ηελ θηψρεηα, ηελ αλέρεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα.
Ζ εκπεηξία εξγαδφκελσλ θη άλεξγσλ ιέεη φηη ε ιεγφκελε «αιιαγή ζειίδαο» θαη ην
αθήγεκα πεξί «δίθαηεο αλάπηπμεο» γηα ηα νπνία κηιάεη ε θπβέξλεζε έβξηζθε θαη βξίζθεη
ην ιαφ ζε ρεηξφηεξε ζέζε, κε αθφκα πην πεηζνθνκκέλα ην εηζφδεκα θαη ηα δηθαηψκαηά
ηνπ. Ζ λέα ζειίδα ζεκαίλεη κφλν δηεχξπλζε ησλ απσιεηψλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ
βάξβαξσλ κέηξσλ, κε παξάιιειε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα ζπκβηβαζηεί ν ιαφο κε
ηε θηψρεηα θαη ηε δσή ρσξίο δηθαηψκαηα.
Παξάιιεια θπβέξλεζε θαη ΛΑΣΟ αμηνπνηψληαο ηνλ θνκβηθφ ξφιν πνπ παίδεη ην Αηγαίν
ζηελ πινπνίεζε ησλ άθξσο επηθίλδπλσλ ζρεδηαζκψλ ηνπ γηα ην ζηξαηησηηθφ έιεγρν ηνπ
θξίζηκνπ ηφμνπ απφ Βαιηηθέο ρψξεο θαη Καχξε ζάιαζζα έσο Θεληξηθή Κεζφγεην βάδνπλ
ηελ Διιάδα ζην επίθεληξν επξχηεξσλ πνιεκηθψλ ζρεδηαζκψλ κε πνιιαπιέο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο γηα καο θαη ηα παηδηά καο.
πλάδειθνη,
Σν ζεκεξηλφ ζπλέδξην ηεο ΑΓΚΔ γίλεηαη ζε κηα θξίζηκε ρξνληθή ζηηγκή φζνλ αθνξά
ηελ Δθπαίδεπζε, δηφηη ε θπβέξλεζε εηνηκάδεηαη είηε κε ηε κνξθή λνκνζρεδίνπ είηε κε
άιιν ηξφπν λα θαηαζέζεη ζηε Βνπιή ηηο αιιαγέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ Παηδεία,
απνηέιεζκα ηνπ πνξίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Κνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο θαζψο
επίζεο θαη ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ιεγφκελνπ «Δζληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ
Παηδεία».
Δίλαη ζαθέο θαη μεθάζαξν ζε καο φηη νη φπνηεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, γίλνληαη
πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο δηφηη δελ
πξέπεη λα μερλάκε φηη ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ππαγνξεχεη ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν θαη
φρη ην αληίζηξνθν.
Πνιχ πεξηζζφηεξν δε πνπ ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο θαη πξν απαηηνχκελά πξνβιέπνληαη
θαη απφ ην 3ν κλεκφλην.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 3ν κλεκφλην πεξηγξάθνληαη ηα εμήο:

“Οη αξρέο (δειαδή ε Διιεληθή Θπβέξλεζε, Τπνπξγείν Παηδείαο) ζα δηαζθαιίζνπλ ηνλ
πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο ηεο ΔΔ θαη απηφ ζα ηξνθνδνηήζεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επξχηεξε
ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Οη αξρέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΑ θαη αλεμάξηεηνπο
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εκπεηξνγλψκνλεο, ζα επηθαηξνπνηήζνπλ, έωο ηνλ Απξίιε ηνπ 2016, ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθπφλεζε ν ΟΟΑ ην 2011…..Κε βάζε ηηο
ζπζηάζεηο ηεο επαλεμέηαζεο, νη αξρέο ζα εθπνλήζνπλ επηθαηξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ
ζρέδην δξάζεο θαη ζα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα δξάζεηο ην αξγφηεξν έσο ην Μάην ηνπ
2016, νη νπνίεο ζα εγθξηζνύλ έωο ηνλ Ινύιην ηνπ 2016,…….Κεηαμχ άιισλ ε
επαλεμέηαζε (δειαδή ε ηξφτθα, νη ζεζκνί, ην θνπαξηέην ή φπσο αιιηψο ζα ιέγεηαη ηφηε)
ζα αμηνινγήζεη ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», ην
πεξηζώξην πεξαηηέξω εμνξζνινγηζκνύ (ηωλ ηάμεωλ, ζρνιείωλ θαη
παλεπηζηεκίωλ), ηε ιεηηνπξγία θαη δηαθπβέξλεζε ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη απηνλνκία ηωλ δεκόζηωλ εθπαηδεπηηθώλ
κνλάδωλ θαη ηελ αμηνιόγεζε θαη δηαθάλεηα ζε όια ηα επίπεδα. Η επαλεμέηαζε
ζα πξνηείλεη ζπζηάζεηο ζύκθωλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηωλ ρωξώλ ηνπ
ΟΟΑ…… Δηδηθόηεξα, νη αξρέο δεζκεύνληαη λα επζπγξακκίζνπλ ηνλ αξηζκό
ηωλ δηδαθηηθώλ ωξώλ αλά κέινο ηνπ πξνζωπηθνύ , θαζώο θαη ηελ αλαινγία
καζεηώλ αλά ηάμε θαη αλά εθπαηδεπηηθό, κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηωλ
ρωξώλ ηνπ ΟΟΑ, ην αξγφηεξν έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018. Η αμηνιόγεζε ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ζα ζπλάδεη κε ην γεληθόηεξν
ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο…..»
ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΙ ΣΗΝ ΠΑΙΓΔΙΑ
Ζ θπβέξλεζε ζηνλ έλα ρξφλν απφ ην πξνεγνχκελν ζπλέδξηφ καο έρεη πξνρσξήζεη ζε
κηα ζεηξά λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη κέηξα ιήθζεθαλ κε επίθεληξν ηελ εμππεξέηεζε ηεο
θεξδνθνξίαο, ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ην θεθάιαην θαη δελ ηθαλνπνηνχλ
ηηο δηεπξπκέλεο ζχγρξνλεο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο.
Θαη ζπγθεθξηκέλα :
1) Ζ θπβέξλεζε κε ππνπξγηθή απόθαζε θαηαξγεί ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα
ΔΑΔΠ θαη ζηα θιαζηθά Γεκνηηθά θαη δεκηνπξγεί έλα εληαίν ηύπν
νινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γηα όια ηα ζρνιεία δπλακηθόηεηαο από
4ζέζηα θαη πάλω (πεξίπνπ 3555 ζρνιηθέο κνλάδεο, εθηηκά ην
ππνπξγείν). ηελ πξάμε, αθαηξνχληαη δηδαθηηθέο ψξεο απφ ηα 1337 Γεκνηηθά
ρνιεία κε ΔΑΔΠ θαη ηα ππφινηπα 2200 πεξίπνπ ζρνιεία ζα αλακνξθψζνπλ ην
πξφγξακκά ηνπο πξνζζέηνληαο αιιά θαη αθαηξψληαο επίζεο δηδαθηηθέο ψξεο. Οη
καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζα ζρνιάλε ζηε 1.15 κκ., ελψ ζα
ιεηηνπξγεί θαη πξναηξεηηθφ νινήκεξν πξφγξακκα έσο ηηο 4 κκ. Σν γνλετθφ θίλεκα
ΠΟΣΔ δελ ππεξαζπίζηεθε ηελ χπαξμε πνιιψλ ηαρπηήησλ ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Γελ ππεξαζπηζηήθακε ηα ΔΑΔΠ(λφκνο Γηακαληνπνχινπ) Φπζηθά
απηφ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο εμίζσζεο πξνο ηα θάησ.
2) Οη δηαθεξχμεηο γηα ηελ έληαμε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε ΓΔΛ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε θξνληίδα γηα ζηειέρσζε θη
εμνπιηζκφ ησλ λεπηαγσγείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην άξζξν 35
παξάγξαθν 1α ηνπ λνκνζρεδίνπ “Ρπζκίζεηο γηα ηελ Έξεπλα θαη άιιεο
δηαηάμεηο¨, δηπιαζηάδεη (από 7 ζε 14) ηνλ ειάρηζην αξηζκό λεπίωλ πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα λεπηαγωγείν. Γελ είλαη δπλαηφλ λα
αληηκεησπίδνληαη ηέηνηα δεηήκαηα κε πξνθξνχζηηα ινγηθή. Θαη απηνλφεηα
είκαζηε καρεηηθά αληίζεηνη ζε ηέηνηεο αληηιήςεηο.
3) Η Γηεύζπλζε Δηδηθήο Αγωγήο ηνπ Τπ. Παηδείαο κε εγθύθιην πνπ έζηεηιε
πξνο ηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ηα ΚΔΓΓΤ ζηηο 24/03/2016
αλαθνίλσζε φηη «ζηα ζπγρσλεπκέλα ζρνιεία, πνπ ην θαζέλα είρε μερσξηζηφ
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Σκήκα Έληαμεο θαη κε ηελ ζπγρψλεπζε παξέκεηλαλ θαη ηα δχν, ηψξα ην έλα
πξέπεη λα θαηαξγεζεί». Παξάιιεια, κε ηελ ίδηα εγθχθιην, γηα λα δεκηνπξγεζεί
πιένλ ΣΔ, ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 γλσκαηεχζεηο απφ ηα ΘΔΓΓΤ κε πξφηαζε
γηα θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε ΣΔ. Αιήζεηα πνην ΘΔΓΓΤ θαη πφηε ζα δψζεη ηηο 3
απηέο γλσκαηεχζεηο, φηαλ είλαη γλσζηφ φηη θάζε γλσκάηεπζε θάλεη κήλεο ή θαη
πάλσ απφ ρξφλν λα δνζεί, ιφγσ ππνζηειέρσζεο ησλ ΘΔΓΓΤ. ηελ ίδηα εγθχθιην
δεηείηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ζρνιείν πνπ αηηείηαη ίδξπζε
ΣΔ, λα θαηαζέζεη μερσξηζηφ (απφ ην ππφινηπν ζρνιείν) πξνυπνινγηζκφ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ. Ο επαίζζεηνο ρψξνο ηεο εηδηθήο αγσγήο ΓΔΛ κπνξεί λα
αληηκεησπίδεηαη κε ηελ παξακνξθσηηθή ινγηθή ηεο «απιήο» δηαρείξηζεο.
Απαηηείηαη λα δνζεί ηεξαξρηθή έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εηδηθή αγσγή.
4) Σν Τπνπξγείν κε ηξνπνινγία ζηνλ λόκν γηα ηελ Έξεπλα θαηαξγεί ηνπο
ππεύζπλνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηωλ θπζηθώλ
επηζηεκώλ ζηα εξγαζηήξηα ηωλ Γπκλαζίωλ θαη ηωλ Λπθείωλ θαη
πεξηνξίδεη ηηο ώξεο γηα ηνπο ππεύζπλνπο εξγαζηεξίωλ ζηελ Σερληθή
Δθπαίδεπζε. Παξακέλεη ην θαζεζηψο ηεο κε χπαξμεο ππεπζχλσλ εξγαζηεξίσλ
ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, παξφηη απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο κνξθσηηθήο θαη παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν κέηξν απηφ
ππνβαζκίδεη ην ξφιν ησλ εξγαζηεξίσλ, ηνπ πεηξάκαηνο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, θαζψο ηε ραξαθηεξίδεη σο άιιε κηα εμσδηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα,
αλάκεζα ζηηο άιιεο πνπ αλαηίζεληαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηψλ ησλ
εηδηθνηήησλ (π.ρ myschool, γξακκαηεηαθή δνπιεηά θ.α.).
5) Αθφκε, ην Τπνπξγείν, κεηψλνληαο θαηά ηξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο ην ωξνιόγην
πξόγξακκα ζηα Γπκλάζηα πξνρσξά απφ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά ζε
ξπζκίζεηο κε φξνπο εμνηθνλφκεζεο θη φρη παηδαγσγηθήο δηαρείξηζεο. Κε βάζε ηηο
ψξεο πνπ ράλνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο πξνθχπηεη φηη κπνξνχλ λα
εμνηθνλνκεζνχλ 2.277 θαζεγεηέο. Οη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (πνπ
πξνθαλψο ρξεηάδνληαη) δελ κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ζηνλ «θφθηε» ησλ δεκνζηννηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Σα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ καο
πιήηηνληαη απφ ηε κείσζε βαζηθψλ καζεκάησλ θαη ην «ηζαιάθσκα» ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
6) Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε θεηηλή ρξνληά ε Πξόζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε
γηα Λύθεηα θαη ΔΠΑΛ δηφηη ην Τπνπξγείν δελ θαηάθεξε (!!) λα εμαζθαιίζεη ηελ
απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ Θνηλνηηθά θνλδχιηα. Δπίζεο θαη ην πξφγξακκα
εληζρπηηθήο γηα ηα Γπκλάζηα θαζπζηέξεζε απαξάδεθηα λα μεθηλήζεη παξ’ φιεο ηηο
δηαθεξχμεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ζηήξημε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
επαίζζεηα θνηλσληθά ζηξψκαηα.
7) ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φια δείρλνπλ φηη ε θπβέξλεζε επηδηψθεη λα
απαληήζεη θαη απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά ζην πάγην αίηεκα ηεο Δ.Δ γηα ζηξνθή
ζηελ πξώηκε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, πξνσζψληαο ηελ «ειθπζηηθφηεηά
ηεο», δέλνληαο ηελ πην ζηελά κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο. Ζ
αιιαγή ζειίδαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ επαγγειίδεηαη ε θπβέξλεζε
είλαη θχθηα γηα κεηαμσηέο θνξδέιεο γηα ηνπο λένπο ησλ ΔΠΑΙ. Πξψηα απ’ φια
γηαηί παξακέλεη ε πξφβιεςε ηνπ λφκνπ 4186/2013 ηεο ΛΓ γηα θαζνξηζκφ
εηδηθνηήησλ κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Θαη απηφ ζεκαίλεη
φηη ν καζεηήο θαη απξηαλφο εξγαδφκελνο ζα είλαη θπξηνιεθηηθά έξκαην ηεο
αγνξάο, ζα πηζηνπνηείηαη ζπλερψο (θάηη πνπ πξνθαλψο δελ θαηαξγεί ε
θπβέξλεζε) απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
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8) νβαξό πξόβιεκα αλακέλεηαη λα αληηκεηωπίζνπλ θαη ηελ επόκελε
ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο πνπ ζέινπλ λα ζηείινπλ
ηα παηδηά ηνπο ζε παηδηθό ζηαζκό. Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
ΔΠΑ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο
δσήο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ε νπνία αθνξά ηε δσξεάλ θηινμελία παηδηψλ ζε
ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη ζε
Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΘΓΑΠ) θαη παηδηψλ κε Δηδηθέο
Αλάγθεο, παξακέλεη άγλσζηε, φηαλ ζηνπο Γήκνπο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη νη
ζρεηηθέο αηηήζεηο εγγξαθήο. Σελ ίδηα ψξα, ε θαηάζηαζε ηνπο δεκνηηθνχο
παηδηθνχο
ζηαζκνχο
παξακέλεη
ζηαζεξά
πξνβιεκαηηθή,
θαζψο
ε
ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ
πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ.
9) Σέινο φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο κεηαθνξώλ ηωλ καζεηώλ, αλ θαη είρακε
θαιχηεξε θάιπςε απφ πέξπζη, ιφγσ θαη ησλ θηλεηνπνηήζεσλ γνληψλ θαη
καζεηψλ, ην πξφβιεκα παξακέλεη γηα ρηιηάδεο καζεηέο. ην δήηεκα ηνπ
κόληκνπ βνεζεηηθνύ πξνζωπηθνύ (θαζαξίζηξηεο, ζρνιηθνί θχιαθεο, ζρνιηθνί
ηξνρνλφκνη, ηξαπεδνθφκνη) δελ ππήξμε θακία ζεκαληηθή πξφνδνο απελαληίαο
πξνζπαζνχλ λα νδεγήζνπλ π.ρ. ηηο θαζαξίζηξηεο ζηε δεκηνπξγία ΘΟΗΛΔΠ θαη
φρη λα πξνζιάβνπλ κφληκεο ηε ζηηγκή πνπ θαιχπηνπλ πάγηα ιεηηνπξγηθή ζέζε.
Ξερωξηζηό δήηεκα απνηεινύλ ηα πνξίζκαηα ηνπ δηαιόγνπ γηα ηελ παηδεία πνπ
νξγάλωζε ε θπβέξλεζε, γηα ηα νπνία αθηεξώλνπκε μερωξηζηό παξάξηεκα ζην
ηέινο ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γ ηεο ΑΓΜΔ.
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ
αλ ΑΓΚΔ θάλνπκε ζνβαξή πξνζπάζεηα λα παξαθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο, λα κειεηάκε
ηα λέα δεδνκέλα, πξνρσξψληαο ζε αλαιχζεηο, επεμεξγαζίεο θαη ζπκπεξάζκαηα έρνληαο
πάληα ζαλ θξηηήξην ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο γνληψλ θαη καζεηψλ.
Σν Γ.. ηεο ΑΓΚΔ ζπλεδξίαζε 6 θνξέο κε θαιή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ θαη ζε θαιφ
θιίκα, πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη κέζα απφ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ελεκεξψζεη ηα παξαθάησ φξγαλα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο
Παηδείαο.
Αλαδείμακε δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, πήξακε αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο κε
παλειιαδηθέο κέξεο δξάζεο, ζηελ θαηεχζπλζε ζπζπείξσζεο ησλ νξγαλσκέλσλ γνληψλ
ζηε βάζε.
Έλα κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξαρσξήζακε ζπλέληεπμε ηχπνπ
φπνπ κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζε παλειιαδηθφ επίπεδν πεξηγξάςακε κε ζηνηρεία ηηο ηξαγηθέο
ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππήξραλ θαζψο επίζεο θαη ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηδαλ ηα ζρνιεία.
Οξγαλψζακε θαη ζπκκεηείρακε ζε παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνλ
Τπνπξγφ Παηδείαο θαη παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα
ζρνιεία.
Γηακνξθψζακε πιαίζην πάιεο θαη δηεθδίθεζεο πνπ απαληνχζε θαη απαληά ζηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο καο γηα ηε κφξθσζε θαη ηε δσή πνπ αμίδεη ζε καο θαη ζηα παηδηά
καο.
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Γηαθηλήζακε έλα ηεηξαζέιηδν θείκελν πνπ είρε ζαλ ζηφρν λα πεξηγξάςνπκε ην «ζρνιείν
πνπ δνχκε», «απηφ πνπ εηνηκάδνπλ» θαη «απηφ πνπ έρνπκε αλάγθε». Έλα θείκελν πνπ
πξαγκαηηθά αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνληψλ θαη έηπρε κεγάιεο
απνδνρήο θαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζε πνιινχο πιιφγνπο Γνλέσλ.
Τπήξμαλ ζπλαληήζεηο κε ΟΙΚΔ, ΓΟΔ, ΟΗΙΔ, κε Γ. Δλψζεσλ κε Γ. ησλ ΑΚΔΑ, κε Γ.
κνπζηθψλ – θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ.
Αληαπνθξηζήθακε ζε πξνζθιήζεηο Οκνζπνλδηψλ, Δλψζεσλ, πιιφγσλ θαη πήξακε κέξνο
ζε εθδειψζεηο θαη ζπδεηήζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα.
Δίρακε παξέκβαζε ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο γηα ην λφκν γηα ηελ «αλζξσπηζηηθή
θξίζε» φπνπ αλαδείμακε ηελ ηξαγηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζήκεξα, ηηο επζχλεο
ησλ θπβεξλήζεσλ, πξνηάζζνληαο ηελ ζπλνιηθή πξφηαζε ηεο ΑΓΚΔ γηα έλα
ηνπιάρηζηνλ δσξεάλ γεχκα ζε φια ηα παηδηά κε επζχλε ηνπ θξάηνπο ρσξίο εκπινθή
ΚΘΟ, εθθιεζίαο θαη θηιάλζξσπσλ.
Πξσηνζηαηήζακε κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηβνιήο ΦΠΑ 23%
ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε (π.ρ. ζπλαληεζήθακε κε ηα θφκκαηα – πιελ Υ.Α – γηα λα κελ
ςεθηζηεί, δελ αληαπνθξίζεθαλ ΛΓ, ΠΟΣΑΚΗ & ΔΛ. ΘΔΛΣΡΟΤ), κέηξν ην νπνίν φπσο
ηνλίδακε, ζα πξνζέζεηε έλα αθφκε δπζβάζηαρην βάξνο ζηηο ήδε εμαζιησκέλεο ιατθέο
νηθνγέλεηεο.
Αλαδείμακε ην δήηεκα ηεο θνξνεπηδξνκήο ηνπ Α.Φ.Κ θαη ησλ πξνζηίκσλ πξνο ηηο
νξγαλψζεηο ησλ γνληψλ, επεμεξγαζηήθακε ζπγθεθξηκέλν άκεζν πιαίζην αηηεκάησλ. ε
ζπλάληεζε κε εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απαηηήζακε ηελ άκεζε
δηαγξαθή φισλ ησλ πξνζηίκσλ, πνπ βεβαηψλνληαη ζε ζπιιφγνπο γνληψλ, κε δξάζε
«εληφο» ηνπ πιαηζίνπ πνπ «νξίδνπκε», σο γνλετθφ θίλεκα, ηελ κε ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ
Α.Φ.Κ, λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο ην επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ ην Α.Φ.Κ ζηηο
εθνξίεο θαη απνζχλδεζε απφ ην πξνζσπηθφ ΑΦΚ ηνπ Πξνέδξνπ. Λα ππάξρεη κφλν σο
εηθφλα ζην ΚΖΣΩΟ ησλ ΓΟΤ, γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο.
Θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο καο ζηελ Δπηηξνπή Κνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο
ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο καο θαη ηα πάγηα αηηήκαηα καο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγία ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε.
Πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ γηα ην ζέκα ηνπ «Πφζελ Έζρεο», πνπ είδε ζεηηθά ηελ απαιιαγή ησλ
γνληψλ θαη καζεηψλ απφ ηελ ππνβνιή δήισζεο «Πφζελ Έζρεο» αιιά παξ’ φια απηά δελ
ππήξμε θακία ελέξγεηα πξνο ηελ θαηάζεζε ηξνπνινγίαο εμαίξεζεο.
Εεηήζακε κε επηζηνιή καο πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζπλάληεζε γηα ην ζέκα ηεο
«Δπνπηείαο ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ απφ ηνπο Γήκνπο» ιφγσ ηνπ φηη γίλακε απνδέθηεο
δεθάδσλ θαηαγγειηψλ απφ πιιφγνπο Γνλέσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, γηα ηελ απαίηεζε ησλ
δεκνηηθψλ αξρψλ, ιφγσ αιιαγήο νλνκαζίαο ηνπ δήκνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
«Θαιιηθξάηε», γηα λα πξνρσξήζνπλ νη χιινγνη Γνλέσλ ζε αληίζηνηρε αιιαγή ηεο
θαηαζηαηηθήο νλνκαζίαο ηνπο.
Θαηαγγείιακε ηελ απαξάδεθηε ελέξγεηα ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ
κε θαηεπείγνλ έγγξαθν ηνπο πξνο ηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο
πξνζπάζεζαλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο γνλείο ηνπο απεηιψληαο
ηνπο κε άζθεζε πνηληθψλ δηψμεσλ. Απαηηνχκε απφ ηελ θπβέξλεζε λα θαηαξγήζεη άκεζα
ηελ ΠΛΠ πνπ πνηληθνπνηεί θάζε αγψλα κέζα ζην ζρνιείν.
πλαληεζήθακε κε ηε λέα Γηνίθεζε ησλ Θηηξηαθψλ Τπνδνκψλ (πξψελ ΟΘ) φπνπ
ζπδεηήζακε θαη καο ελεκέξσζαλ γηα ηε δηαδηθαζία αλέγεξζεο, ζπληήξεζεο θαη
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επηζθεπήο ζρνιείσλ, φπνπ δηαπηζηψζεθε ην κεγάιν πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
ππάξρεη θαη ε έιιεηςε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηεξάζηησλ
αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Δδψ θαη έμη ρξφληα, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ςεθίζηεθε ν λφκνο γηα ηνλ Θαιιηθξάηε ε
ΑΓΚΔ θαη κέζα απφ ηα ζπλέδξηα ηεο απνθάζηζε λα θαιέζεη ηηο Οκνζπνλδίεο κέιε ηεο
θαη ηηο Δλψζεηο πνπ ππάξρνπλ παληνχ δηάζπαξηεο, λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε
δεκηνπξγία Οκνζπνλδηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαιχπηνληαο έηζη ην λνκηθφ θελφ
πνπ δεκηνπξγήζεθε.
Παξάιιεια κε ηελ απφθαζε απηή ζέιακε λα απαληήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηηο
απφπεηξεο πνιπδηάζπαζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ γνλεηθνχ θηλήκαηνο, πνπ εδξάδνληαλ
ζε λνκηθέο αζάθεηεο πνπ ρξνλίδνπλ, αιιά θαη ζηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο
δηνίθεζεο.
Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη αληηζηνίρηζεο Οκνζπνλδηψλ ζε θάζε πεξηθέξεηα πξνέθππηε
θαη απφ ην γεγνλφο πσο ζε φιε ζρεδφλ ηε ρψξα ππάξρνπλ Δλψζεηο Γνλέσλ πνπ δελ
εθπξνζσπνχληαη ζε θακία απφ ηηο ππάξρνπζεο Οκνζπνλδίεο, άξα θαη ζηελ ΑΓΚΔ.
Σαπηφρξνλα επηκέλακε ζην ξφιν πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη Οκνζπνλδίεο
αλεβάδνληαο ην ζπληνληζηηθφ, αγσληζηηθφ, δηεθδηθεηηθφ ραξαθηήξα ηνπο παιεχνληαο γηα
ηε ζπζπείξσζε, ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηε καδηθφηεηα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο ζε θάζε
πεξηνρή.
Κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα πξνρσξάεη ε δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο Πεξηθέξεηαο Θξήηεο, ε
δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηξεηο
Δλψζεηο (Αγξηλίνπ, Ακαιηάδνο, Πεξηνρήο Αλδξαβίδαο) έρνπκε εγγξαθή λέσλ κειψλ
(Έλσζε Ωξαηνθάζηξνπ) ζηελ Οκνζπνλδία Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο,
δεκηνπξγήζεθε Έλσζε Γήκνπ Υαιθίδαο κε πξννπηηθή γηα δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο θαη ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα δηεχξπλζε θαη
δεκηνπξγία λέσλ Δλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ.
Φπζηθά θαη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ Δλψζεσλ θαη
Οκνζπνλδηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά πηζηεχνπκε φηη ζα βνεζήζεη πάξα πνιχ αλ
θαηαθέξνπκε λα κεηψζνπκε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ΑΓΚΔ, Οκνζπνλδηψλ, Δλψζεσλ θαη
πιιφγσλ Γνλέσλ. Τπάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα αλάκεζα ζηα φξγαλα ηνπ γνλετθνχ
θηλήκαηνο ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε γηαηί κε πνιχ δπζθνιία θζάλνπλ, θαη
πνιιέο θνξέο δελ θζάλνπλ, νη απνθάζεηο, νη επεμεξγαζίεο θαη νη αλαιχζεηο ηνπ Γ.. ηεο
ΑΓΚΔ ζηα πξσηνβάζκηα φξγαλα. Θαη φηαλ ιέκε «θζάλνπλ» ελλννχκαη λα απνηεινχλ
αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ ψζηε λα κπνιηάδεηαη ν ππξήλαο ηνπ
γνλετθνχ θηλήκαηνο πνπ είλαη ν χιινγνο Γνλέσλ κε ηηο ζέζεηο καο, λα καδηθνπνηνχληαη
νη ζπγθεληξψζεηο θαη νη παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο κε ηα βαζηθά αηηήκαηα θαη ηηο
δηεθδηθήζεηο καο.
ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΩΝ ΓΙΚΩΝ ΜΑ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ζ ΑΓΚΔ, ην αλψηεξν ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ γνληψλ ζηε ρψξα, δε δηθαηνχηαη λα ηξέθεη
απηαπάηεο, νχηε λα μερσξίδεη ηα παηδηά αλάινγα κε ηελ ηζέπε ηελ θνηλσληθή ή θπιεηηθή
θαηαγσγή ησλ γνληψλ. Ζ πξφηαζε καο γηα ην εληαίν 12ρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν θαη
δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή, γηα έλα ζρνιείν κε εληαία δνκή, δηνίθεζε θαη
εληαίν πξφγξακκα γηα φια ηα παηδηά κέρξη ηα 18 ηνπο ρξφληα, κε παξάιιειε θαηάξγεζε
ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν ηεο παηδείαο ζπλαληά ηελ απνδνρή ησλ γνληψλ.
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ρνιείν εληαίν ζεκαίλεη, εληαίν ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, ρσξίο δηαρσξηζκφ ζε
βαζκίδεο (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Ιχθεην) φζν θαη θαηά ηνλ ηχπν ηνπ, δειαδή ρσξίο
δηαρσξηζκνχο ζε ζρνιεία γεληθά, ηερληθά, θιαζζηθά, κνπζηθά, λαπηηθά θ. ν. θ θαη κε
εληαίν πξφγξακκα ρσξίο δηαρσξηζκνχο αλάκεζα ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ θαη ην ζρνιείν
ηεο πφιεο, ην ζρνιείν ηεο εξγαηνγεηηνληάο θαη απηφ ησλ «πινχζησλ» πεξηνρψλ.
Πξαγκαηηθά εληαίν θαη ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη απηφ πνπ έρεη δηεπξπκέλε ρξνληθή
ιεηηνπξγία γηα λα νινθιεξψλνπλ φια αλεμαηξέησο ηα παηδηά ζην ζρνιείν ην κνξθσηηθφ
ηνπο πξφγξακκα (κειέηε, εξγαζίεο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, μέλεο γιψζζεο θα) κε
παξάιιειε δσξεάλ ζίηηζε θαη αλάπαπζε, ελψ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο δνκέο ηνπ
ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παξέρεη δσξεάλ. Απηφ ην ζρνιείν
είλαη ξεαιηζηηθφ θαη αληάμην ηνπ ιανχ καο γηαηί ππεξεηεί ηηο ιατθέο κνξθσηηθέο αλάγθεο
ηνπ ζήκεξα.
ην πιαίζην απηφ ζέηνπκε θαη άκεζα αηηήκαηα γηα ην ζήκεξα, ηα νπνία πξνθαλψο ζα
εκπινπηίδνληαη.


Έθηαηε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γηαγξαθή
φισλ ησλ ρξεψλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ πξνο ηηο ΓΔΘΟ. Θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ
ζηηο πξνκήζεηεο, αγνξέο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ θαη
ζρνιεηψλ. Γσξεάλ ξεχκα θαη λεξφ ζηα ζρνιεία, άκεζα αθνξνιφγεην πεηξέιαην θαη
θπζηθφ αέξην γηα φια ηα ζρνιεία, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ έρνπλ απηή ηελ
δπλαηφηεηα νη εθνπιηζηέο. Οχηε έλα επξψ απφ ηνπο γνλείο γηα ηα ιεηηνπξγηθά
έμνδα ησλ ζρνιείσλ.



Μαδηθνύο δηνξηζκνύο. Σελ άκεζε θάιπςε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θελψλ, κε
καδηθέο πξνζιήςεηο θαη κφληκνπο δηνξηζκνχο κε αλαινγία εθπαηδεπηηθψλ-καζεηή
αλά ηάμε, 1/15 γηα ην λεπηαγσγείν θαη ηελ Α θαη Β Γεκνηηθνχ θαη 1/20 ζηηο
ππφινηπεο ηάμεηο. Έλαξμε εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξφζζεηεο δηδαθηηθήο
ζηήξημεο κε ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ. Πξνζιήςεηο κφληκσλ θαζαξηζηψλθαζαξηζηξηψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πγεία θαη ε πγηεηλή ησλ ζρνιείσλ θαη λα
ζηακαηήζνπλ λα πιεξψλνπλ γηα απηνχο νη γνλείο.



Άκεζε αληηκεηώπηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο θξίζεο ζηνπο καζεηέο. Λα
εμαζθαιηζηεί θνλδχιη γηα ηελ παξνρή ελφο γεχκαηνο κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ
Θξάηνπο. αμηνπνηψληαο θαη ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ησλ Γήκσλ. Γσξεάλ
ηαηξηθνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε φισλ ησλ καζεηψλ,
αλεμάξηεηα απφ θνξέα αζθάιηζεο ησλ γνληψλ. Λα εμαζθαιηζηνχλ θηλεηέο
κνλάδεο πγείαο, γηα ηνλ εκβνιηαζκφ φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά
πγείαο.



Λα δηαζθαιηζηεί άκεζα ε δσξεάλ κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ πξνο θαη απφ ηα
ζρνιεία ηνπο. Γσξεάλ κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ-θνηηεηψλ κε ηα ΚΚΚ.
Γεκηνπξγία Δληαίνπ θξαηηθνχ θνξέα γηα ηελ κεηαθνξά.



Γωξεάλ πξόζβαζε ζε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα
φινπο ηνπο καζεηέο.



Θεληξηθφο ζρεδηαζκφο κε επζχλε ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γηα ηελ αλέγεξζε
λέωλ ζύγρξνλωλ ζρνιηθώλ θηηξίωλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ
νηθνπέδσλ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ λέσλ.

ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΓΙΑΣΗΜΑ

Δπεηδή, πλάδειθνη, κε βάζε ηε κέρξη ηψξα πξαθηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ε λέα
ζρνιηθή ρξνληά ζα αλνίμεη κε ιηγφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, ιηγφηεξα ρξήκαηα, κνξθσηηθφ
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έιιεηκκα θ. ι. π. θαινχκε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ, ηηο Δλψζεηο Γνλέσλ θαη ηηο
Οκνζπνλδίεο λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο ψζηε λα θξαηήζνπκε δσληαλφ ην θίλεκα θαη λα
πξνεηνηκαζηνχκε θαιχηεξα γηα ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Πξνεηνηκάδνπκε απφ ηψξα ηε δξάζε καο ψζηε λα απαληήζνπκε άκεζα θαη δπλακηθά
ζηηο φπνηεο αληηδξαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο επηδηψμεη ε θπβέξλεζε λα θέξεη κέζα ζην
θαινθαίξη νξγαλψλνληαο ηνλ αγψλα καο κέζα απφ ζπζθέςεηο, ζπλειεχζεηο θαη
ζπγθεληξψζεηο.
ην πιαίζην απηφ αλνίγνπκε ηε ζπδήηεζε ζε επίπεδν ελψζεσλ αιιά θαη ζπιιφγσλ
γνλέσλ γηα ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ κε ηνπο ζσκαηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε βάζε
ελφο δηεθδηθεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο κνξθσηηθέο αλάγθεο
ησλ παηδηψλ καο.
ην επφκελν δηάζηεκα πξέπεη λα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο γηα λα αλαδείμνπκε ην ζνβαξφ
δήηεκα ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο κάζεζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο επίζεο
θαη ηε δηνξγάλσζε εκεξίδαο, φπσο έρεη απνθαζίζεη ην Γ.., γηα ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο
θαη ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία, εκεξίδα πνπ πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κε ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία απφ ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηηο Δλψζεηο.
Υξεηάδεηαη λα νξίζνπκε ζαλ Γ. ζπγθεθξηκέλν πιάλν φζνλ αθνξά ηελ δηεχξπλζε ησλ
Οκνζπνλδηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζε Πεξηθέξεηεο φπνπ δελ ππάξρνπλ.
Λα πξνρσξήζνπκε ζαλ Γ.. ζηε ζπγγξαθή ελφο «αιθαβεηαξηνύ» γηα ηνπο
πιιόγνπο Γνλέωλ φπνπ ζα ηνπο ελεκεξψλνπκε αλαιπηηθά γηα ηα «δηθαηψκαηα ηνπο»
ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο θνξείο (ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζρνιηθά ζπκβνχιηα, ΓΔΠ, ΓΟΤ.
θ.ι.π).
Αλνίγνπκε ην δήηεκα ηωλ δηαθνπώλ, ηε δξάζε ΚΘΟ θαη δήκσλ κε ηα πεξίθεκα city
camps πνπ θεξδνζθνπνχλ παηψληαο ζηελ παληειή έιιεηςε πνπ ππάξρεη ζε δεκφζηεο –
δεκνηηθέο δνκέο αλαςπρήο θαη μεθνχξαζεο γηα ηνπο αλέξγνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια θαη ηελ αγσλία ησλ γνληψλ γηα ηελ
αζθαιή θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
Απαηηψληαο ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ, γηα λα γίλεη ην
θαινθαίξη πην ππνθεξηφ θαη λα αλαθνπθηζηνχλ νη νηθνγέλεηεο πνπ αδπλαηνχλ λα πάλε
θαινθαηξηλέο δηαθνπέο.
Πξνηείλνπκε, ην ζπλέδξην καο λα αλαζέζεη ζην Γ λα ζπγθξνηήζεη ζεκαηηθέο επηηξνπέο,
κε ηηο νπνίεο ζα επεμεξγαζηνχκε παξεκβάζεηο θαη ζέζεηο γηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ: ην ζρνιείν πνπ ρξεηαδφκαζηε, ηνλ ξφιν ησλ ζπιιφγσλ γνληψλ θαη ην ζεζκηθφ
πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηηο ζρέζεηο ζπιιφγσλ θη ελψζεσλ κε ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο θαη ηηο ηνπηθέο ζπιινγηθφηεηεο –Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Αιιειεγγχεο-, ηηο
εμαξηήζεηο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ απάληεζε ζηνλ
θαζηζκφ θαη ηνλ ξαηζηζκφ.
Δηδηθά ην δήηεκα ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ θαζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο πξέπεη λα ζπλδεζεί
θαη κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, λα δεκηνπξγεζνχλ θαη κε ηελ επζχλε ησλ ελψζεσλ θαη
ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ αληηζψκαηα ζε αληηδξαζηηθέο αληηιήςεηο πνπ είηε θαλεξά είηε
θαιπκκέλα ζπέξλνπλ ην δειεηήξην ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ λαδηζκνχ. Παηάκε ζηε ζεηηθή
πείξα πνπ έρνπκε απφ παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο αιιειεγγχεο γηα ηνπο πξφζθπγεο.
Θεσξνχκε φκσο φηη δελ κπνξνχκε λα αξθεζηνχκε κφλν ζηελ παξνρή πιηθψλ. Υξεηάδεηαη
λα επεθηαζεί θαη λα αγθαιηάζεη θαη άιιεο κνξθέο.
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πλάδειθνη,
Σειεηώλνληαο, κε αθνξκή ηελ παγθόζκηα κέξα θαηά ηωλ λαξθωηηθώλ πνπ
είλαη ζήκεξα, γηα φινπο εκάο πνπ πηζηεχνπκε πσο ε εμάξηεζε απφ λαξθσηηθά είλαη
έλα πνιππαξαγνληηθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο ζπλζήθεο
κέζα ζηηο νπνίεο νη λένη θπξίσο άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπο θαη
νξακαηίδνληαη ην κέιινλ ηνπο, έρνπκε θάζε ιφγν λα αλεζπρνχκε γηα ηελ έθηαζε πνπ
έρεη πάξεη ε ηνμηθνεμάξηεζε ζηε ρψξα καο.
Σν δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ εμαξηήζεσλ (λαξθσηηθά, αιθνφι, ηδφγνο,
δηαδίθηπν) νθείιεη λα είλαη κία απφ ηηο αηρκέο ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο. ΟΙΩΛ ησλ
εμαξηήζεσλ, «λφκηκσλ» θαη «παξάλνκσλ». Απφ νπζίεο θαη έμεηο. Θαη δελ κπνξνχλ λα
πεξηιακβάλνληαη ζηηο «ιχζεηο» ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν ζηηγκαηηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ
θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Δκείο, ωο ΑΓΜΔ, είκαζηε μεθάζαξνη: Γελ ππάξρνπλ θαθά θαη ιηγφηεξν θαθά
λαξθσηηθά: παιεχνπκε ελάληηα ζε φια ηα λαξθσηηθά γηαηί δελ επηηξέπνπκε ζε θαλέλαλ
λα δειεηεξηάδεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ην κπαιφ ησλ παηδηψλ καο. Δκείο ζέινπκε ηα
παηδηά καο ελεξγνχο θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο πνπ ζα παιεχνπλ γηα κηα
θαιχηεξε θνηλσλία θαη φρη παζεηηθνχο δέθηεο κηα αλππφθνξεο πξαγκαηηθφηεηαο
εγθισβηζκέλνπο πίζσ απφ πιαζκαηηθέο δηεμφδνπο.
Ο αγψλαο θαη ε δξάζε καο πνηέ δελ ζα είλαη κηα επζεία γξακκή, ρξεηάδεηαη αχμεζε ηεο
ηθαλφηεηαο, ηεο δηάζεζεο γηα πξνζθνξά θαη απηνζπζίεο. Πνηέ ην θίλεκα δελ πέξαζε
κπξνζηά δίρσο κηα ζσζηή, εχζηνρα επεμεξγαζκέλε πνιηηηθή γξακκή, αιιά θαη δίρσο ηε
καδηθφηεηα. Υξεηάδεηαη κεγαιχηεξν πείζκα, κεγαιχηεξε απνθαζηζηηθφηεηα, κεγαιχηεξε
καρεηηθφηεηα, αιιά θαη βαζχηεξε γλψζε. Δκείο δελ έρνπκε άιιε επηινγή. Οη φπνηεο
θαηαθηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ ζπλερείο θηλεηνπνηήζεηο (αιιαγέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζην νινήκεξν ζρνιείν, επηβνιή έθπησζεο
50% ζηα εηζηηήξηα ησλ καζεηψλ ηνπ ΘΣΔΙ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, απφζπξζε ηεο απφθαζεο γηα θαηάξγεζε
ηεο πξσηλήο δψλεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν) δείρλνπλ ην δξφκν πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζνπκε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ
Πνξίζκαηα θαη Πξνηάζεηο Δπηηξνπώλ
πλάδειθνη,
Ζ θπβέξλεζε απφ ηηο 26 Λνέκβξε 2015 μεθίλεζε έλα αθφκα ΔΘΛΗΘΟ δηάινγν γηα ηελ
Παηδεία.
Έλα «δηάινγν» ηνλ νπνίν ζαλ ΑΓΚΔ είρακε ραξαθηεξίζεη σο πξνζρεκαηηθφ δηφηη
ζηεξηδφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηακφξθσζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηελ
έλαξμε αθφκα ηνπ ιεγφκελνπ εζληθνχ θαη θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ε ΑΓΚΔ απνθάιπςε
ηνπο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο θαη θαιέζακε ηνπο γνλείο θαη ηα ζπιινγηθά ηνπο φξγαλα
λα κελ δείμνπλ θακία αλνρή θαη λα κελ δψζνπλ θακία ζπλαίλεζε ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο
θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξνσζήζεη.
Όπσο απνδεηθλχεηαη δελ ήηαλ νχηε απζαίξεηε νχηε ππεξβνιηθή απηή ε εθηίκεζε δηφηη
θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζπλερίδεη κε ηδηαίηεξν δήιν ηελ πξνψζεζε αληηδξαζηηθψλ θαη
αληηεθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ πνπ μεθίλεζαλ λα πινπνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ
ΠΑΟΘ θαη ηεο ΛΓ.
Αμίδεη λα δνχκε νξηζκέλεο πιεπξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ηφζν απφ ην πφξηζκα ηεο
Δπηηξνπήο Μνξθωηηθώλ Τπνζέζεωλ ηεο Βνπιήο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ «δηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία» φζν θαη απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπή
Δζληθνύ Γηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία.
Λα αλαθέξνπκε εδψ, πλάδειθνη, πσο ην πφξηζκα ηεο Δ. Κ. Τ αθνξά έμη ζεκεία γηα ηα
νπνία πξνηείλνληαη αιιαγέο θαη αθνξνχλ ηελ «απηνλνκία ζρνιηθψλ κνλάδσλ» κε
απηναμηνιφγεζε θαη ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ζε φια ηα επίπεδα, ηε
«δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία» πνπ πεξηιακβάλεη δεηήκαηα αλακφξθσζεο ηεο χιεο,
ηελ «εθπαίδεπζε/κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ», ηελ «νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη
νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο», ηνπο «ηχπνπο ζρνιείσλ» πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή
ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηελ ηερληθνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή.
ρεηηθά κε ηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ νξίδεηαη σο θεληξηθή πνιηηηθή
επηινγή, νδεγεί ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε εθπαίδεπζε πνπ ζα πςψλεη αθφκα
κεγαιχηεξνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο ζηε κφξθσζε θπξίσο ζηνπο δήκνπο κε εξγαηηθήιαηθή ζχλζεζε. Όζν γηα ηελ νηθνλνκηθή απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ, ζεκαίλεη απεκπινθή
ηνπ θξάηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζήο
ηνπο, λέα βάξε γηα ηνπο γνλείο θαη εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ -ρνξεγψλ ζην ζρνιείν
κε πνιιαπιά ηδενινγηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε γη΄ απηέο.
Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε μεθηλά – θαζφινπ πξσηφηππα – σο απηναμηνιφγεζε
ρσξίο ηηκσξεηηθφ, φπσο ζεκεηψλεηαη ζην θείκελν, αιιά επηβξαβεπηηθφ ραξαθηήξα, αιιά
νπζηαζηηθά δελ θεχγεη νχηε εθαηνζηφ απφ ην βαζηθφ ηεο αληηιαηθφ ζηφρν θαη
ραξαθηήξα.
Απηφ επηβεβαηψλεηε απφ ην γεγνλφο φηη ζην ίδην ην θείκελν ηεο επηηξνπήο δηαιφγνπ
αλνίγεη δηάπιαηα ε πφξηα γηα απνηίκεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε βάζε θαη ηηο επηδφζεηο
ησλ καζεηψλ. Σψξα, φπσο θαηαιαβαίλεηε, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζρνιεία φπνπ θαηά
βάζε πεγαίλνπλ παηδηά ιατθψλ ζηξσκάησλ ζα αμηνινγνχληαη ρεηξφηεξα απ απηά πνπ
πεγαίλνπλ παηδηά κε θαιχηεξεο καζεζηαθέο επηδφζεηο ιφγσ θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο
πξνέιεπζεο.
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Δπίζεο είλαη έθδειε ε αγσλία ηνπ θεηκέλνπ γηα ηελ επηδεηνχκελε ειθπζηηθφηεηα ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα καδηθνπνηεζεί κε ηα παηδηά ησλ ιαηθψλ
νηθνγελεηψλ λα πξνζθέξνληαη βνξξά ζην βσκφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο κέζσ
ηεο καζεηείαο.
Ζ θξηηηθή θπζηθά πνπ θάλνπκε ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ
ηνπ γηα κηα πην ειθπζηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, δελ γίλεηαη απν ηε ζθνπηά ηεο
ππεξάζπηζεο ηνπ θιαζζηθνχ, γεληθνχ ιπθείνπ. Δκείο ζεσξνχκε φηη ηα παηδηά ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο, πξέπεη λα είλαη κνξθσκέλα, θαη λα επηιέγνπλ πην ψξηκα επαγγεικαηηθφ
δξφκν κεηά ηα 18. Γελ είκαζηε ελάληηα ζηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ζηε δνπιεηά κε ην
ρέξη. Όκσο δελ δερφκαζηε ην ππνθξηηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ δηάθνξσλ θπβεξλψλησλ γηα
ην άγρνο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο λα ζπνπδάζεη ηα παηδηά ηεο θαη φηη πξέπεη λα ηα
ζηξέςεη ζηελ πξφσξε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.
Σν πφξηζκα ηψξα ηεο επηηξνπήο Δζληθνύ Γηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία πξνβάιιεη έλα
κνληέιν πνπ επηκέλεη πνιχ ζηελ απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ επειημία ησλ
πξνγξακκάησλ ηφζν ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Παίξλνληαο
ηε ζθπηάιε, απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο «δηαιφγνπο» ην πφξηζκα, επαλαθέξεη επηηαθηηθά
π.ρ. ην αηνκηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ καζεηή ζην Ιχθεην θαη ηελ επειημία θαη
θηλεηηθόηεηα ηνπ θνηηεηή κε βάζε ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Θαη θπζηθά, φπσο φινη νη πξνεγνχκελνη «δηάινγνη», αμηνπνηεί ππαξθηά πξνβιεκαηηθά
ζεκεία ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη αληηδξαζηηθέο πξνηάζεηο, πνπ
ζε θακηά πεξίπησζε δελ απαληνχλ ζε απηά ηα πξνβιήκαηα.
ην φλνκα ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ Ιπθείνπ απφ ηηο εμεηάζεηο πξνηείλεηαη, γηα άιιε κηα
θνξά, έλα κνληέιν Ιπθείνπ πνπ... ε φιε ιεηηνπξγία ηνπ ππαγνξεχεηαη απφ... ηελ
πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη αλαδηνξγάλωζε ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε 4 ρξόληα Γπκλάζην θαη 2 ρξόληα Λύθεην, φπνπ
ζε θάζε ηάμε απηνχ ηνπ δηεηνχο Ιπθείνπ, νη καζεηέο ζα δηδάζθνληαη έμη καζήκαηα
(γιψζζα, αγγιηθά θαη άιια ηέζζεξα καζήκαηα επηινγήο). Κάιηζηα, ε έληνλε
δηαθνξνπνίεζε εληφο απηνχ ηνπ Ιπθείνπ ζα εθθξάδεηαη θαη κε ην δηαρσξηζκφ ησλ
καζεηψλ ζε επίπεδα ζε θάζε κάζεκα. Γειαδή, θάζε κάζεκα ζα έρεη ηε κνξθή π.ρ.
γιψζζα βαζηθφ επίπεδν - γιψζζα πςειφ επίπεδν θαη νη καζεηέο ζα δηαρσξίδνληαη κε
βάζε ην πνην απφ ηα δχν ζα παξαθνινπζνχλ!
ην ηέινο ηεο Β' Ιπθείνπ νη καζεηέο ζα εμεηάδνληαη γηα λα ιάβνπλ ην Δζληθφ
Απνιπηήξην πνπ ζα απνηειεί ην θαηψθιη γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε,
ελψ πξνηείλεηαη ζηηο εμεηάζεηο λα πξηκνδνηνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ δειψλνπλ κία ή
πνιχ ιίγεο ζρνιέο πξνηίκεζεο. ην Δζληθφ Απνιπηήξην ζα κεηξάλε θαη νη βαζκνί ησλ
δχν ηάμεσλ.
ίγνπξα, κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη
λα πξνεηνηκαδφκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε φπνπ ζα
έρνπκε έλα λέν θχθιν ζπγρσλεχζεσλ ζρνιείσλ θαη φρη κφλν.
Υξεκαηνδόηεζε ηεο Παηδείαο

Εήηεκα κε πνιιέο δηαζηάζεηο απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, έλα δήηεκα
πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο ζηε κφξθσζε
θαη ην νπνίν κπαίλεη επηηαθηηθά ζηελ αηδέληα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ. ήκεξα θαη ελψ
άιιε κηα ρξνληά θπιά κε θαζεισκέλνπο ηνπο θξαηηθνχο πφξνπο γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ε
θπβέξλεζε έβαιε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζην ηξαπέδη ηνπ «εζληθνχ δηαιφγνπ» θαη έδσζε
βήκα γηα λα αθνπζηνχλ θαη λα δπκσζνχλ ζηελ θνηλσλία πξνηάζεηο πνπ ακθηζβεηνχλ θαη
αλνηθηά ηε δσξεάλ παξνρή Δθπαίδεπζεο ηζφηηκα, απνθιεηζηηθά απφ ην θξάηνο. ’ απηή
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ηελ ππφζεζε αμηνπνηεί ζαλ «ιαγνχο» βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ κηιάλε γηα δίδαθηξα
ζηα δεκφζηα ζρνιεία, ζθέςεηο πνπ απνδέρηεθε ηελ νπζία θαη ηελ θαηεχζπλζή ηνπο ν
Φνξηζάθεο ηεο ΛΓ. Δλψ έλαο άιινο βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ έρεη δειψζεη : «Πξέπεη λα
αξρίζνπκε λα κηινχκε γηα ην ζρνιείν ησλ πεξηθεξεηψλ, αλ φρη ην ζρνιείν ησλ δήκσλ»,
αλνίγνληαο άιιε κηα θνξά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζρνιείσλ.
Ζ ζπδήηεζε απηή ζπκβαδίδεη, θαη κε ηελ ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη γεληθφηεξα ζηε θάζε
φμπλζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, νπφηε θαη νη πφξνη γηα ηελ Δθπαίδεπζε κεηψζεθαλ
ζεκαληηθά, αιιά θαη δφζεθε αθνξκή γηα πξνψζεζε αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ
ζην φλνκα ηεο αλάθακςεο. Όπσο δηαπηζηψλεη ε έθζεζε ηνπ δηθηχνπ «Δπξπδίθε»,
«Υξεκαηνδφηεζε ζρνιείσλ ζηελ Δπξψπε» (Ηνχληνο 2014), «ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη
νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 έδσζε λέα ψζεζε ζε πνιηηηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζε εθείλεο πνπ
πξνσζνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα».
Σν Γίθηπν «Δπξπδίθε» - γηα όζνπο δελ γλωξίδνπλ - είλαη ην Δπξωπαϊθό Γίθηπν
Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη αλαιύζεηο
γηα ηα επξωπαϊθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κνριφο πξνζαξκνγήο ησλ ζρνιείσλ ζηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο,
φηαλ ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε αλάινγα κε ηελ «απφδνζε» ζηελ πινπνίεζε ησλ
επηινγψλ απηψλ. ηελ έθζεζε ηνπ δηθηχνπ «Δπξπδίθε» γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ,
ζεκεηψλεηαη πσο «ππάξρνπλ δχν ηχπνη ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε:
ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεη θίλεηξα γηα θαιά απνηειέζκαηα ή ε ρξεκαηνδφηεζε
πνπ ηηκσξεί ηα θαθά απνηειέζκαηα». Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ ηα ζρνιεία αληακεηθζνχλ ζε
πεξίπησζε πνπ ζεκεηψζνπλ θαιά απνηειέζκαηα, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε
ησλ ήδε θαιψλ ζρνιείσλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
κεηνλεθηηθή ζέζε, ε βειηίσζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη αθφκε πην δχζθνιε.
Έλα δήηεκα αθφκε είλαη θαη ην πνπ θαηεπζχλεηαη ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε Παηδεία γίλεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο πεδίν επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Γελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ηδηαίηεξα θξίζηκεο θαη ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ πξνψζεζε αλαδηάξζξσζεο ησλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο είλαη νη εμειίμεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ πξννπηηθή παξαρψξεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ αλαγθαίσλ
ιεηηνπξγηψλ ησλ ζρνιείσλ (ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα, θχιαμε αιιά θαη ζίηηζε θ. ά.),
θαζψο θαη ην δηθαίσκα καθξνρξφληαο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη ζρνιηθήο
ππνδνκήο, ηδηαίηεξα κέζσ ΓΗΣ. Δπίζεο, επλντθφ έδαθνο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο
δεκηνπξγείηαη ζην δήηεκα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ, ηνπ νπνίνπ ε ππνδνκή ζηεξίδεηαη ζηα ζχγρξνλα κνλνπψιηα ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ.
Δηδηθφ θεθάιαην ζην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ε κέζνδνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θνππνληψλ ή vouchers. ηε ρψξα καο, ην ζέκα έρεη ηεζεί ζην ηξαπέδη
θαηά θαηξνχο, κε θνξείο ηεο πξφηαζεο ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη ην
ΗΟΒΔ («δεμακελή ζθέςεο» ηνπ ΔΒ), ζην φλνκα πάληα ηεο αλαβάζκηζεο, θαζψο
ππνγξάκκηδαλ πσο «ηα παξαδείγκαηα δηαθφξσλ ρσξψλ δείρλνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά
θνππφληα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο ρψξεο λα βειηηψζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο
ζπζηήκαηα». Σα επηρεηξήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα
επηινγήο ζρνιείνπ κε απηνλνκία, αθνχ ην θξάηνο νχησο ή άιισο δαπαλά ρξήκαηα αλά
καζεηή. Όκσο απηή ε πξνζπάζεηα έρεη ήδε θαηαγξακκέλεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
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