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Θέσεις και προτάσεις για τα ζητήματα των εκπαιδευτικών 
με αφορμή το 9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ: 

Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα 
των εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

(Αγριά Βόλου, 7, 8 και 9 Απριλίου 2011) 

 

1. Γενικά  
 
Το 9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ διεξάγεται σε μια δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας και 
την εκπαίδευση, κάτω από τη σκιά της καταστροφικής πολιτικής της πολιτικής της Τρόικας και 
του Μνημονίου, που η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει διά πυρός και σιδήρου στον ελληνικό 
λαό. Θύμα αυτής της πολιτικής και η δημόσια εκπαίδευση, που ολοένα και περισσότερο 
συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται, όπως και όλα τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Θύματα, 
επίσης, και οι εκπαιδευτικοί, που δέχονται μια πρωτοφανή επίθεση στο εισόδημα και τα 
εργασιακά τους δικαιώματα. 

Το θέμα του 9ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ είναι Εκπαιδευτικά και εργασιακά 
προβλήματα των εκπαιδευτικών Δ.Ε. Και στα δύο σκέλη του θέματος αυτού εκείνο που 
παρατηρούμε είναι οι καταστροφικές συνέπειες της ασκούμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής στη 
χώρα μας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει τη στήριξη των συμφερόντων του κεφαλαίου 
και λειτουργεί ως διεκπεραιωτής των κατευθύνσεων των νεοφιλελεύθερων καπιταλιστικών 
μηχανισμών. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί αλλά και αυτά που προωθούνται αυτή την περίοδο με 
πρόσχημα την κρίση αλλάζουν δραματικά τη θέση των εργαζομένων και διευρύνουν τις 
οικονομικές ανισότητες στη χώρα μας, ενώ καταργούν ιστορικές κατακτήσεις του 
συνδικαλιστικού κινήματος και βασικά δικαιώματα, όπως η δημόσια κοινωνική ασφάλιση, οι 
εργασιακές σχέσεις, τα συλλογικά δικαιώματα κ.λπ. Οι πολιτικές που ακολουθούνται έχουν 
δραματικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και οδηγούν την οικονομία σε αδιέξοδο και την 
κοινωνία σε διάλυση.  

Το Μνημόνιο 3 συνεχίζει και εντείνει αυτή την πολιτική. Η χρονική επιμήκυνση της αποπληρωμής 
του δανείου των 110 δισ. ευρώ, που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγάλη επιτυχία της, 
συνοδεύεται από νέους επαχθείς όρους και ληστρικά επιτόκια καθώς και από παράταση της 
επιτήρησης της χώρας μας από την Τρόικα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την εφαρμογή της 
πολιτικής του:  

 Κατεδαφίζει και εκποιεί ό,τι απέμεινε από τη δημόσια περιουσία. Συρρικνώνει τις 
δημόσιες δαπάνες για παιδεία, υγεία, πρόνοια και εμπορευματοποιεί τις υπηρεσίες τους. 
Αυξάνει τα τιμολόγια των ιδιωτικοποιημένων ή των προς ιδιωτικοποίηση πρώην δημόσιων 
επιχειρήσεων προσθέτοντας νέα βάρη στα λαϊκά στρώματα. 
 Αφήνει ασύδοτους τους εργοδότες με πρόσχημα την οικονομική κρίση να κάνουν μαζικές 
απολύσεις και να παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Αυξάνει την ανεργία σε πρωτοφανή για 



τη χώρα μας επίπεδα βυθίζοντας ένα εκατομμύριο ανέργους και τις οικογένειές τους σε 
απόγνωση. Ανάμεσα σε αυτούς ένα μεγάλο μέρος είναι οι άνεργοι εκπαιδευτικοί, που βλέπουν 
την προοπτική της απασχόλησης ολοένα να απομακρύνεται. 
 Με τους νέους, έμμεσους κυρίως, φόρους φορτώνει τα λαϊκά στρώματα με νέα 
δυσβάστακτα βάρη και μειώνει ακόμα περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων. 

Η ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων, η ριζική αναδιανομή των εισοδημάτων υπέρ των 
δυνάμεων του κεφαλαίου καθώς και η υπονόμευση των κλαδικών-συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, πέρα από τις άλλες αρνητικές συνέπειες, δημιουργούν κινδύνους περιθωριοποίησης 
και διάλυσης και του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να το 
καταστήσει στη συνείδηση των εργαζομένων ανίκανο να υπερασπίσει θεμελιώδη δικαιώματά 
τους. 

Συμπερασματικά, η κυβέρνηση, η τρόικα και οι δυνάμεις του κεφαλαίου αλλάζουν με τις 
πολιτικές τους το κοινωνικό και εργασιακό τοπίο στη χώρα μας καθιστώντας δυσμενέστερους 
τους συσχετισμούς δύναμης σε βάρος των εργαζομένων.  

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και κινδύνους που συνεπάγεται για το παρόν και το μέλλον του 
συνδικαλιστικού κινήματος η σημερινή κατάσταση, ταυτόχρονα δημιουργούνται και νέες 
δυνατότητες, που μπορεί να οδηγήσουν -κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις- σε νέες, μεγάλες 
ριζοσπαστικές κοινωνικές εκρήξεις. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα μπορεί και πρέπει να ξαναβρεί το «κόκκινο νήμα» που θα το συνδέσει με 
τις πιο αγωνιστικές περιόδους της ιστορίας του, διεκδικώντας μια άλλη εκπαίδευση και, στο 
πλαίσιό της, έναν άλλο εκπαιδευτικό. Και όλα αυτά σε ένα ριζικά διαφορετικό κοινωνικό τοπίο, 
που μόνο οι αγώνες μας μπορούν να εξασφαλίζουν.  

Το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Η 
συνέχιση των αντιλαϊκών πολιτικών του Μνημονίου και η λήψη νέων μέτρων με πρόσχημα την 
αναθεώρηση του ελλείμματος θα έχουν δραματικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και 
την κοινωνία. Το Δημόσιο και οι εργαζόμενοι θα ξαναβρεθούν στο στόχαστρο. Συγκεκριμένα, 
τους επόμενους μήνες θα προωθηθεί για ψήφιση νέο μισθολόγιο, το οποίο στο όνομα της άρσης 
των αδικιών οδηγεί στην ισοπέδωση προς τα κάτω, στη σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση, 
στο διαχωρισμό νέων και παλιών συναδέλφων και στη μείωση των συντάξιμων αποδοχών. Σε ό,τι 
αφορά το συνταξιοδοτικό καθεστώς, ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα επικουρικά 
ταμεία, οι παροχές των οποίων θα συρρικνωθούν, ενώ παράλληλα προωθείται η αύξηση των 
κρατήσεων των ασφαλισμένων. 

Ο αγώνας για την απόκρουση των νέων μέτρων πρέπει να συνδέεται με τον αγώνα για την 
επαναφορά και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων.  

Κεντρικός άξονας της πάλης του συνδικαλιστικού κινήματος για το επόμενο διάστημα παραμένει 
το Μνημόνιο και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται.  

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αγωνιστεί για την ακύρωση του Μνημονίου διευρύνοντας 
πολιτικά τις παρεμβάσεις του ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να 
επιμείνουμε στα παρακάτω: 

 Προβολή και διεκδίκηση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης για την αντιμετώπιση 
της κρίσης προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα 
μας. 



 Διασφάλιση και αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Οι ταξικοί φραγμοί στη 
μόρφωση, που διευρύνονται συνεχώς, πρέπει να καταργηθούν. 

 Αναβάθμιση του εισοδήματός μας και επιπλέον αυξήσεις για τη βελτίωση μισθών και 
συντάξεων που εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και της φορολογικής λεηλασίας έχουν 
υποβαθμιστεί. Όχι στο νέο μισθολόγιο της περαιτέρω μείωσης των εισοδημάτων μας. 

 Επαναφορά, κατοχύρωση και διεύρυνση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.  

 Όχι στο πάγωμα των προσλήψεων, κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων που 
περιορίζουν τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στη δημόσια εκπαίδευση και γενικότερα στο 
Δημόσιο. Άμεση κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση.  

 Συγκρότηση και ανάπτυξη δικτύων αλληλεγγύης για τη στήριξη των μαθητών μας και των 
οικογενειών τους που χειμάζονται από την οικονομική κρίση. 

2. Η εκπαιδευτική πολιτική και το διεθνές πλαίσιο 
  
Τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στη χώρα μας συνδέονται άμεσα και 
καθοριστικά με τη διεθνώς προωθούμενη εκπαιδευτική πολιτική, στο πλαίσιο μιας 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Είναι φανερό ότι η σύλληψη και ο σχεδιασμός των γενικών 
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων σε διεθνή κλίμακα πραγματοποιούνται από υπερεθνικούς θεσμούς 
(ΟΟΣΑ, Ε.Ε., Παγκόσμια Τράπεζα κ.λπ.), ενώ τα εθνικά κράτη αναλαμβάνουν να επιβάλουν αυτές 
τις πολιτικές στις χώρες τους. Στρατηγική επιλογή τους είναι η εκπαίδευση να αντιστοιχηθεί με τις 
ανάγκες της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του διεθνούς κεφαλαίου. Κεντρικός στόχος 
είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, παγκόσμιας αγοράς εκπαίδευσης, που θα λειτουργεί με 
επιχειρηματικά κριτήρια. Τα εθνικά κράτη δεσμεύονται να περιορίσουν δραστικά τη δημόσια και 
δωρεάν εκπαίδευση σε δύο επίπεδα: χρηματοδοτικό και θεσμικό. Από αυτό το πλαίσιο 
απορρέουν οι τάσεις εμπορευματοποίησης-ιδιωτικοποίησης, η προτεραιότητα στην κατάρτιση 
έναντι της μόρφωσης, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η προώθηση της 
αξιολόγησης-χειραγώγησης των εκπαιδευτικών, η ενίσχυση με νέες διαστάσεις των κοινωνικών 
ανισοτήτων και προβολή -και μέσω της εκπαίδευσης- των κάθε είδους νεοφιλελεύθερων 
ιδεολογημάτων. 

Η μετατροπή της εκπαίδευσης από δημόσιο κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση του κράτους σε 
εμπόρευμα είναι βασική απόρροια αυτής της πολιτικής. Προωθείται η ιδιωτικοποίηση σε όλο το 
εκπαιδευτικό φάσμα και η δραστική μείωση των δημόσιων επενδύσεων, με παράλληλη εισβολή 
των επιχειρήσεων και ιδιοποίηση των πιο κερδοφόρων τομέων της εκπαίδευσης. Η τρέχουσα 
οικονομική κρίση αξιοποιείται από τα κυρίαρχα συμφέροντα για την επιτάχυνση των διαδικασιών 
που επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές. 

Παράλληλα, η εκπαίδευση αξιοποιείται για την αναπαραγωγή και τη διεύρυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα επιδιώκεται η μετατροπή τους σε 
απασχολήσιμους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης, ευέλικτους, με όρους που καθορίζει η 
«επιχειρηματικότητα». Από τη άλλη, επιδιώκεται η διασφάλιση της παραγωγής διευθυντικών 
στελεχών με υψηλή ειδίκευση, που θα εμφορούνται από τις αξίες του νεοφιλελευθερισμού. 
Συνεπώς, η ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων και ο περιορισμός της κοινωνικής 
κινητικότητας μέσω της εκπαίδευσης που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι 
αναπόφευκτα. 

Στον τομέα της γνώσης οι συνέπειες είναι καταλυτικές: 

 υποβάθμιση της γενικής/ανθρωπιστικής παιδείας και αναπροσανατολισμός στην τεχνική-
επαγγελματική και εν γένει σε μια τεχνοκρατική άποψη για την εκπαίδευση, 



 απλή κατάρτιση και πιστοποιημένες δεξιότητες μέσα σ’ ένα χαώδες σύμπαν 
αποσπασματικών πληροφοριών, που αδυνατούν να συγκροτηθούν σε συμπαγές και κριτικό 
εργαλείο κατανόησης του εαυτού, της κοινωνίας και του κόσμου, 

 υπαγωγή της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνικής στις επιδιώξεις των αγορών και την 
ανάγκη ανταγωνισμού και κερδοφορίας του κεφαλαίου με νέους όρους. 

Στον ιδεολογικό τομέα το σχολείο και σε μεγάλο βαθμό και τα ΜΜΕ επιχειρούν να ενσταλάξουν 
στα νέα μέλη της κοινωνίας τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες και πρότυπα: της «αξιοκρατίας», της 
ανταγωνιστικότητας, της κατανάλωσης, της αξιολόγησης, της ατομικής ελευθερίας και ανέλιξης. 

Τίποτε από αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εξασφάλιση πειθαρχημένων και 
χειραγωγούμενων εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση-χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, λοιπόν, και ο 
συστηματικός έλεγχος έργου τους είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την πλήρη υπαλληλοποίησή 
τους. Η επιδείνωση όλου του φάσματος των εργασιακών σχέσεων, το ασφαλιστικό, η 
μισθολογική υποβάθμιση και ιδιαίτερα η ελαστικοποίηση  με την επέκταση του θεσμού της 
ωρομισθίας επιστρατεύονται για να καταστήσουν τους εκπαιδευτικούς ένα φτηνό, 
εκμεταλλεύσιμο και ιδεολογικά υποταγμένο εργατικό δυναμικό. Τελικός σκοπός είναι η 
δημιουργία ενός φτηνού και πειθαρχημένου σχολείου. 

Μέσα στο πλαίσιο των εξελίξεων που περιγράφηκαν παραπάνω μπορεί κανείς να κατανοήσει τα 
προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση και τους/τις εκπαιδευτικούς, τα προβλήματα που 
απασχολούν το 9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. 

 

3. «Νέο Σχολείο», όπως «Νεοφιλελευθερισμός» 

Με μια ρητορική ανέξοδων υποσχέσεων και «φιλικών προς τον χρήστη» δεσμεύσεων  
δημοσιοποιήθηκαν από τον προηγούμενο χρόνο οι πρώτες εξαγγελίες για το «νέο σχολείο». 
Ωστόσο, η εκπαιδευτική κοινότητα και οι «υποψιασμένοι» πολίτες αντιμετώπισαν εξαρχής με 
έντονη ανησυχία τις προοπτικές που διαγράφονταν για την ελληνική εκπαίδευση όχι μόνο από τις 
εξαγγελίες αυτές αλλά και από τη συνολική εκπαιδευτική πολιτική που εξάγγειλε η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ. Η διεθνής εμπειρία, εξάλλου, μας έχει δείξει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε 
απέναντι σε μια «μεταρρυθμιστική» ρητορική νεοφιλελεύθερης έμπνευσης, που επιχειρεί να 
χαϊδέψει τα αυτιά της κοινής γνώμης επισημαίνοντας και υπαρκτά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα 
απεργάζεται την υποβάθμιση και συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την ευθυγράμμισή 
της με τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα.  

Μέσα από τις επίσημες διακηρύξεις που ακολούθησαν για το σχολείο που σχεδιάζει και υλοποιεί 
η κυβέρνηση εύκολα διακρίνεται ότι η πολιτική που εξαγγέλλεται ως προς την ουσία της είναι 
εναρμονισμένη, όπως άλλωστε δηλώνεται και επίσημα, με τους στρατηγικούς στόχους της 
νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικές είναι 
οι συχνές διατυπώσεις για άνοιγμα του σχολείου στις δυνάμεις της αγοράς, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της «καινοτομίας», του «επιχειρηματικού πνεύματος» κ.ο.κ., σε συνδυασμό 
με το περιεχόμενο που δίνεται σε αυτούς τους όρους. Άλλωστε, είναι εμφανής η σύνδεση του 
όλου «μεταρρυθμιστικού» εγχειρήματος του Υπ. Παιδείας με τις κατευθύνσεις του Δ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ).  

Οι αλλαγές που προωθούνται τόσο στο περιεχόμενο σπουδών όσο και στη δομή και λειτουργία 
του «νέου σχολείου» στοχεύουν στην κατεύθυνση ενός ιδιωτικοποιημένου, πειθαρχημένου και 
προσαρμοσμένου στα κυρίαρχα συμφέροντα σχολείου, που θα παράγει  εργατικό δυναμικό με 



περιορισμένη γενική μόρφωση, εφοδιασμένο με τις χρηστικές δεξιότητες που απαιτούν κατά 
περίπτωση οι αγορές, εύκολα χειραγωγήσιμο και υποκείμενο στην κάθε είδους εκμετάλλευση. 

Σε γενικές γραμμές, η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη χώρα μας διέπεται 
από τις αρχές και αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν διεθνώς τις νεοφιλελεύθερες εκπαιδευτικές 
πολιτικές. Βασικοί στόχοι αυτών των πολιτικών είναι οι εξής: 

 ανακατανομή του πλούτου υπέρ των κυρίαρχων οικονομικών δυνάμεων μέσω νέων 
δομών διακυβέρνησης, 

 μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε η δημιουργία εργαζομένων 
σύμφωνα με τις επιδιώξεις του νεοφιλελεύθερου οικονομικού υποδείγματος να καταστεί 
πρωταρχική επιλογή τους, 

 υπονόμευση της δημόσιας εκπαίδευσης και, ουσιαστικά, άνοιγμα της εκπαίδευσης σε 
στρατηγικές επενδύσεις κερδοσκοπικών εταιριών, 

 μετατόπιση της κοινωνικής ευθύνης από την κοινότητα στο άτομο, με στόχο, ανάμεσα σε 
άλλα, τη μείωση των κοινωνικών δαπανών (π.χ. η εκπαιδευτική αποτυχία είναι υπόθεση 
ατομικών επιλογών και αφορά την ατομική προσπάθεια), 

 μετατόπιση της ευθύνης για την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στους/τις 
εκπαιδευτικούς, με επιδίωξη τη νομιμοποίηση των πολιτικών που προάγουν τα standards, τα τεστ 
αξιολόγησης και τον ανταγωνισμό και, τελικά, τη χειραγώγησή τους.  

Οι προσπάθειες για την επίτευξη αυτών των στόχων συχνά συνδέθηκαν με τη συστηματική 
υπονόμευση του προοδευτικού εκπαιδευτικού κινήματος και τις απόπειρες μείωσης του κύρους 
των εκπαιδευτικών καθώς και ευρύτερων συλλογικοτήτων που επιμένουν να υπερασπίζονται την 
ιδέα της εκπαίδευσης ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού που πρέπει να παρέχεται δωρεάν ως 
εγγενές δικαίωμα κάθε πολίτη. 

Ο συσχετισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τις νεοφιλελεύθερες 
εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούνται διεθνώς προκύπτει τόσο από το περιεχόμενο των 
αλλαγών που προωθούνται όσο και από τις μεθόδους που ακολουθούνται για την πραγμάτωσή 
τους. Είναι χαρακτηριστική η υιοθέτηση από το Υπ. Παιδείας του συνθήματος «Κανένα σχολείο 
και κανένα παιδί να μη μείνει πίσω», που αποτελεί κατά βάση αντιγραφή του συνθήματος 
«Κανένα παιδί να μη μείνει πίσω» («No Child Left Behind», NCLB) της αντίστοιχης αμερικανικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Αξίζει, επίσης, να τονίσουμε ότι οι εξαγγελίες για το «νέο σχολείο» της «σοσιαλιστικής» 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποτελούν στην ουσία συνέχεια και περαιτέρω εμβάθυνση των 
αντίστοιχων διακηρύξεων της Νέας Δημοκρατίας (π.χ. «Όλα είναι ..θέμα Παιδείας!» του Ευρ. 
Στυλιανίδη και «Ψηφιακή Τάξη» του Άρη Σπηλιωτόπουλου).  

Είναι έκδηλη και στην ελληνική περίπτωση η προσπάθεια ενοχοποίησης των εκπαιδευτικών και 
ιδίως του συνδικαλιστικού κινήματος για την αναποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Και εδώ η 
συνταγή είναι κλασική στο είδος της. Με αφετηρία υπαρκτά προβλήματα, επιχειρείται η 
διόγκωση και η γενίκευσή τους με ένα στόχο: να εκμηδενιστεί ηθικά ο «αντίπαλος» και να 
αποδυναμωθεί κάθε συλλογική αντίδραση. Με μια κοινή γνώμη αδύναμη να διακρίνει τα μεγάλα 
διακυβεύματα, αποπροσανατολισμένη και αδρανοποιημένη, μπορεί να προωθηθεί η περαιτέρω 
αμφισβήτηση της δημόσιας εκπαίδευσης.  

Η πρόσφατη, κατά παραγγελία του Υπ. Παιδείας, προκατασκευασμένη «έρευνα» δημοσκοπικής 
εταιρείας με το βαρύγδουπο τίτλο «Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Λυκείου – Λυκειακής 
Εκπαίδευσης» δείχνει ξεκάθαρα ποιες είναι οι προθέσεις και οι στόχοι της κυβερνητικής 



πολιτικής σε σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς. Σκοπός της έρευνας, όπως αναφέρεται στην 
«ταυτότητά» της, είναι «… η αποτύπωση των απόψεων αλλά και της μέχρι σήμερα γνώσης και 
πληροφόρησης της κοινής γνώμης για την υφιστάμενη κατάσταση και προοπτική στη Λυκειακή 
Εκπαίδευση, τα προγράμματα που την υποστηρίζουν, τις ανάγκες και τις κρινόμενες ως 
αναγκαίες θεσμικές ή διοικητικές παρεμβάσεις». Με ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα η «έρευνα» 
βάζει στο στόμα των μαθητών και των γονέων τους  απόψεις όπως ότι «κύριοι υπεύθυνοι για τη 
χαμηλή ποιότητα διδασκαλίας είναι, σύμφωνα με τους μαθητές, οι καθηγητές», ότι «ανάμεσα 
στους γονείς επικρατεί η άποψη ότι οι καθηγητές ενδιαφέρονται μόνο για τα ιδιαίτερα μαθήματά 
τους» και ότι «οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι ‘δουλειά’ γίνεται μόνο στο φροντιστήριο». 

Θέμα Α1: Οργάνωση και πραγματοποίηση της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας 
(προγράμματα, βιβλία, διδακτικές μέθοδοι, αξιολόγηση, «κρυφό» αναλυτικό πρόγραμμα 
κ.λπ.). Περιεχόμενο σπουδών, Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Τ.Ε. 

 
Και στην περίπτωση του περιεχόμενου σπουδών η ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική δεν 
φαίνεται να απέχει από τις κυρίαρχες διεθνώς τάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει την 
προηγούμενη δεκαετία ως «στρατηγικό στόχο» της ως το 2010 «… να γίνει η ανταγωνιστικότερη 
και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού «… η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο». Έχει επισημανθεί μάλιστα η στενή σχέση που προβάλλεται ανάμεσα στις 
βασικές αρχές της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και στις κλασικές θεωρίες του λεγόμενου 
«ανθρώπινου κεφαλαίου». Στην πραγματικότητα,  η ίδια η πρόσληψη της μόρφωσης ως 
παραγωγικής επένδυσης και η θεώρηση της γνώσης ως στοιχείου κοινωνικής αξιολόγησης των 
μελών μιας κοινωνίας είναι προϊόντα αυτής της θεωρίας.  

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει νέο «Πρόγραμμα Σπουδών» για όλες τις βαθμίδες 
της γενικής εκπαίδευσης, με προτεραιότητες εναρμονισμένες με τις παραπάνω προδιαγραφές.  

Αυτό που κυρίως αμφισβητείται και διακυβεύεται με βάση τα σενάρια που διέρρευσαν προς τον 
τύπο τελευταία για το πρόγραμμα σπουδών, ιδίως του Λυκείου, είναι η γενική μόρφωση. Ως 
γενική μόρφωση εμείς θεωρούμε ένα επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων που παρέχει στο 
σύγχρονο πολίτη τη δυνατότητα να κατανοεί την πολυπλοκότητα των προβλημάτων του φυσικού 
και του κοινωνικού περιβάλλοντος και να αντιμετωπίζει με θετικό τρόπο τις προκλήσεις του 
σήμερα θεμελιώνοντας τη δράση του σε υγιείς κοινωνικές αξίες (συλλογικότητα, αλληλεγγύη, 
κοινωνική δικαιοσύνη …) και διεκδικώντας μια πιο δίκαιη κοινωνία. Αυτό το επαρκές και 
συνεκτικό σώμα γνώσεων επιχειρείται στο επίπεδο της λυκειακής βαθμίδας να υποκατασταθεί 
από ένα άθροισμα κατακερματισμένων γνωστικών πεδίων που προσφέρονται στους μαθητές και 
μαθήτριες προς επιλογή, για να δομήσουν μια «προσωπική» μορφωτική πορεία. Το αποτέλεσμα 
δεν μπορεί να είναι άλλο από τη διάρρηξη του γνωσιακού ιστού του Λυκείου και την ακύρωση 
του μορφωτικού ρόλου του. Η προτεινόμενη μέσω διαρροών μορφωτική δομή του Λυκείου 
(«κορμός» και επιλογές), υπηρετώντας κατά βάση τις απαιτήσεις του συστήματος πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις προτεραιότητες των αγορών (βλ., π.χ., αμφισβήτηση της 
ιστορίας), και όχι την πρωταρχικής σημασίας απαίτηση για επαρκή και συνεκτική γενική 
μόρφωση σε όλα τα παιδιά, θα υπηρετήσει τελικά τη διευρυμένη αναπαραγωγή των μορφωτικών 
ανισοτήτων σε βάρος των πιο αδικημένων από αυτά. Από την άλλη πλευρά, η πρόωρη 
επαγγελματοποίηση του Λυκείου, με την καθιέρωση «δεσμών» και «κατευθύνσεων» από την Α΄ 
ή τη Β΄ τάξη, σε κάθε περίπτωση συρρικνώνει τη γενική μόρφωση υπέρ της πρώιμης κατάρτισης. 



Για μια ακόμη φορά θεσμοθετείται ένα «διπλό» (τουλάχιστον) δίκτυο, Γενικού Λυκείου και 
Τεχνολογικού Λυκείου, του οποίου και τα δύο σκέλη έχουν έντονα στοιχεία επαγγελματικής ή/και 
προεπαγγελματικής εξειδίκευσης. Η πρόταση του εκπαιδευτικού κινήματος για ένα Ενιαίο Λύκειο 
θεωρίας και πράξης, που θα υπηρετεί τη γενική μόρφωση συνδέοντας δημιουργικά στο πλαίσιό 
του τη θεωρητική μόρφωση με την πράξη, την τεχνολογία και την εφαρμογή, και καταργώντας το 
«διπλό» -ή «πολλαπλό»- εκπαιδευτικό δίκτυο στο επίπεδο του Λυκείου, αγνοείται κατάφωρα 
από την ηγεσία του Υπ. Παιδείας. Το ίδιο αγνοούνται και τα πορίσματα του 8ου Εκπαιδευτικού 
Συνεδρίου της ΟΛΜΕ για τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και 
Λυκείου.  

Διδακτικές πρακτικές 

Και στον τομέα αυτόν η εκπαιδευτική πολιτική χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις. 
Συγκεκριμένα:  

1. Προβάλλεται μεν και προωθείται η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αποκλίνουσας 
σκέψης και της φαντασίας, αλλά με εμφανή την τάση το καινοτομικό πνεύμα να περιορίζεται στο 
πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγής. Κυρίως, αποφεύγεται ο ιστορικός και 
κοινωνιολογικός προβληματισμός, που όταν διαπλέκεται με τα θέματα της οικονομίας, της 
τεχνολογίας και της παραγωγής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανατρεπτικά, ως προς τις επιδιώξεις 
της οικονομικής ολιγαρχίας, κοινωνικά οράματα για μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία.  

2. Στο επίπεδο της οργάνωσης του περιεχομένου σπουδών και της μαθησιακής διαδικασίας 
παρατηρείται μια διαρκής ταλάντευση της εκπαιδευτικής πολιτικής ανάμεσα στην παραδοσιακή 
οργάνωση του περιεχομένου της μάθησης κατά χωριστά μαθήματα και στη λεγόμενη 
«διαθεματική/ευέλικτη» προσέγγιση της γνώσης. Η διαθεματική/ευέλικτη οργάνωση του 
προγράμματος σπουδών προωθείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του 
σύγχρονου συστήματος οργάνωσης της παραγωγής, στο οποίο έχουν σημαντικό ρόλο ευέλικτες 
παραγωγικές μονάδες, όπου η αυτοματοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο. Την παραγωγική 
διαδικασία σε μεγάλο βαθμό οργανώνουν και εποπτεύουν σήμερα πολυεπιστημονικές ομάδες 
εργαζομένων, ποικίλων ειδικοτήτων, που συνεργάζονται μεταξύ τους και προγραμματίζουν την 
παραγωγή μέσα από το πληκτρολόγιο και την οθόνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι, η 
διεπιστημονική συνεργασία αποκτά μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν σημασία. Είναι, όμως, 
εμφανής η τάση να περιορίζεται αυτή η διεπιστημονικότητα (ή διαθεματικότητα, κατά 
περίπτωση) σε ανώδυνες, τεχνοκρατικές κατά βάση, εφαρμογές χωρίς ευρύτερο προβληματισμό 
τροφοδοτούμενο από τις κοινωνικές εμπειρίες της εκμετάλλευσης και των ανισοτήτων. 

3. Αντίφαση παρατηρείται και ανάμεσα στις παραδοσιακές αυταρχικές και συγκεντρωτικές 
μεθόδους οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας, αφενός, και τις συμμετοχικές (κυρίως 
ομαδοσυνεργατικές) μορφές, αφετέρου, που διανθίζουν τελευταία την επίσημη εκπαιδευτική 
ρητορική. Και εδώ φαίνεται η μεγάλη σημασία που έχουν για τη σύγχρονη παραγωγική 
διαδικασία και για τον κόσμο των επιχειρήσεων οι εμπειρίες και οι δεξιότητες της ομαδικής 
συνεργασίας. Αυτή η μετατόπιση της έμφασης, όμως, στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική 
έρχεται εκ των πραγμάτων σε αντίθεση με τις παραδοσιακές, εξατομικευμένες μορφές 
οργάνωσης και αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας που εξακολουθούν να κυριαρχούν στα 
σχολεία, λ.χ. μέσω των εξετάσεων.  Κυρίως, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τον άκρατο 
ατομοκεντρισμό και το ακραίο πνεύμα του ανταγωνισμού, που κυριαρχεί στις σύγχρονες 
κοινωνίες και προβάλλεται ως ύψιστη αξία από την κυρίαρχη ιδεολογία. 

Καθώς, όμως, η εξουσία μεταχειρίζεται με αυτό τον μονομερή τρόπο αρχές και μεθόδους που 
εμφανίστηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες στο πλαίσιο της προοδευτικής παιδαγωγικής, 



είναι εναργής ο κίνδυνος να δυσφημίσει και να ακυρώσει στη συνείδηση των εκπαιδευτικών το 
θετικό περιεχόμενο που θα μπορούσε να έχει κάτω από συγκεκριμένους όρους η εφαρμογή τους. 
Συμφωνώντας με σχετικές αναλύσεις, θα υποστηρίζαμε ότι «… οι προοδευτικές αρχές και 
μέθοδοι μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της 
μεταρρύθμισης προς μια κοινωνία μεγαλύτερης ισότητας και δημοκρατίας, όταν θεμελιώνονται 
στην κατανόηση των αναπαραγωγικών λειτουργιών της εκπαίδευσης στο πεδίο της ιδεολογίας 
και των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Πολύ δε περισσότερο, όταν όσοι 
εφαρμόζουν προοδευτικές αρχές και μεθόδους τις εντάσσουν στο ριζοσπαστικό μετασχηματισμό 
της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, δηλαδή σε ένα σχέδιο που υπερβαίνει τη μεταρρύθμισή 
τους.»1 

Αξίζει, τέλος, να προσεχθεί ιδιαίτερα η πρόταση για τα Πρότυπα/Πειραματικά σχολεία. Για το 
θέμα αυτό βλ. σχετική ανακοίνωση.  
 
«Νέο σχολείο» και ΤΕΕ 
 
Ειδικότερα για την ΤΕΕ επισημαίνουμε τα εξής: 

Με την εκπαιδευτική πολιτική που ασκήθηκε τουλάχιστον τα  τελευταία 12 χρόνια οι Υπουργοί 
Παιδείας υποβάθμισαν ακόμη περισσότερο την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, στερώντας 
από τους μαθητές της μια σύγχρονη παιδεία και μια αξιόπιστη επαγγελματική προοπτική. 

Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας διακηρύσσει την «αναβάθμιση»  της επαγγελματικής εκπαίδευσης με 
το Τεχνολογικό Λύκειο, αλλά ο σχεδιασμός της βασίζεται στις ανάγκες της αγοράς και των 
επιχειρήσεων, όπως φαίνεται από τις κατά καιρούς δηλώσεις των εκφραστών της:  

 «Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου θα προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της χώρας και των τοπικών και των περιφερειακών κοινωνιών και σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους» (εξαγγελία Διαμαντοπούλου, 8/12/10). 

 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση σημαίνει να κάνουμε πιο ελκυστική την 
μαθησιακή διαδικασία για τους  εκπαιδευόμενους,  αλλά να τη συνδέσουμε και με τις  τοπικές 
αγορές εργασίας.  Δεν θα υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος στην προσπάθειά μας να 
διασφαλίσουμε την ποιότητα» (δήλωση Χριστοφιλοπούλου, 8/12/10). 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Υπουργού, το Τεχνολογικό Λύκειο «θα ενσωματώνει τα ΕΠΑ.Λ. 
(Επαγγελματικά Λύκεια) και τις ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές)», ενώ θα δημιουργηθούν 
«Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι 
ενταγμένα στο λειτουργικό πλαίσιο του Τεχνολογικού Λυκείου και θα έχουν διάρκεια ενός 
σχολικού έτους». Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για ενσωμάτωση σε αυτό το Τεχνολογικό 
Λύκειο όλων των μορφών κατάρτισης που λειτουργούν στα άλλα υπουργεία στο χώρο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πώς εξηγείται άραγε το νέο Υπουργείο Παιδείας να 
συμπεριλαμβάνει συνολικά τη «διά βίου μάθηση» στις αρμοδιότητές του, αλλά να εξαιρεί την 
αρχική επαγγελματική εκπαίδευση; 

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της ΤΕΕ βρίσκεται μετέωρη, 
καθώς αυτή συνδέεται με το νόμο της διά βίου μάθησης, που ουσιαστικά προβλέπει την 
αποδόμηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων. Άλλωστε μέχρι σήμερα, μόλις για τις 

                                                 
1
 Βλ. τη σχετική ανάλυση: Γρόλλιος και Λιάμπας, 2001-2001, κυρίως: σ. 14-15. 



18 από τις 52 υπάρχουσες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ υφίστανται αναγνωρισμένα 
επαγγελματικά δικαιώματα.  

Έντονη επιφύλαξη προκαλεί και η εξαγγελία  ότι «θα γίνει αξιολόγηση του κάθε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 
χωριστά»! Αν αυτό συνδυαστεί με την πολιτική των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και την 
ευελιξία των ειδικοτήτων ως προς τις ανάγκες της αγοράς, γίνεται αντιληπτό τι αντιεκπαιδευτικό 
αποτέλεσμα θα παράγει αυτό το μείγμα πολιτικής. 

Είναι φανερό πως θα επιχειρηθεί η ένταξη της ΤΕΕ στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον 
Καλλικράτη και το νόμο για τη διά βίου μάθηση, για να ενταχθεί και η δευτεροβάθμια ΤΕΕ  στις 
ανάγκες της τοπικής αγοράς και των συμφωνιών για  εκπαιδευτικά προγράμματα μεταξύ Δήμων, 
Περιφερειών και ιδιωτών. «Τα Τεχνολογικά Λύκεια, σε συνδυασμό με τα Σχολικά Εργαστηριακά 
Κέντρα, δημιουργούν ισχυρούς και πολυδύναμους πόλους παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, για 
την κάλυψη των τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών και στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης», 
ισχυρίζεται η υπουργός παιδείας. 

Τέλος, και στο χώρο της ΤΕΕ διαφαίνεται η λογική του ελιτισμού, με την πρόταση για «λειτουργία 
Πειραματικών Τεχνολογικών Λυκείων». 

Περιττεύει, βέβαια, να σημειώσουμε πως δεν γίνεται καμία αναφορά στην ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση του νέου Τεχνολογικού Λυκείου. 

 

Το «ψηφιακό» σχολείο 

Η θέση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)  στην επίσημη ρητορική για το «νέο 
σχολείο» είναι καθοριστικής σημασίας. Συνήθως προβάλλονται ως ένα είδος «πανάκειας», που 
θα αναβαθμίσει αυτόματα το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αλλά και η 
προηγούμενη κυβέρνηση, της Ν.Δ. θεωρούσε την «ψηφιακή σύγκλιση» ως έναν από τους 
βασικούς πυλώνες για τη θεμελίωση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Είναι έντονος ο εργαλειακός 
χαρακτήρας των σχετικών προτάσεων αλλά και ευδιάκριτη η αδιαφορία για την επίλυση 
στοιχειωδών προβλημάτων που ταλανίζουν την ελληνική εκπαίδευση, ιδίως σήμερα, σε ένα 
πλαίσιο που το χαρακτηρίζουν οι ακόμη πιο οδυνηρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της 
πολιτικής των Μνημονίων. Προσθέτουμε ακόμη ότι και σε άλλες χώρες έχει ασκηθεί σοβαρή και 
τεκμηριωμένη κριτική από προοδευτική σκοπιά στην αλόγιστη και απρογραμμάτιστη ένταξη των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
Επισημαίνουμε κυρίως τα εξής σημεία: 

1. Το μάθημα της Πληροφορικής, όπως φαίνεται, ουσιαστικά αφαιρείται από τον κορμό της 
γενικής γνώσης του Λυκείου και μετατρέπεται σε μάθημα επιλογής. 

2. Ο συνολικός σχεδιασμός του «ψηφιακού σχολείου» (όπως και οι σχετικές αντιλήψεις για 
την «καινοτομία» στην εκπαίδευση) είναι εγκλωβισμένος σε μεγάλο βαθμό στην εξυπηρέτηση 
των άμεσων επιδιώξεων των επιχειρήσεων. Αναφερόμαστε εδώ τόσο στον τρόπο διδασκαλίας 
των τεχνολογιών αυτών στο σχολείο όσο και στα κριτήρια και τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. 

3. Οι ακολουθούμενες εκπαιδευτικές μέθοδοι σε αυτό τον τομέα δεν επιδιώκουν ούτε 
μπορούν να μειώσουν λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα», δηλαδή τις ανισότητες στη γνώση και τις 
δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, ανισότητες που έχουν 
ουσιαστικά κοινωνικο-οικονομική βάση. Έτσι, για παράδειγμα, τυχόν αντικατάσταση του 



παραδοσιακού έντυπου σχολικού βιβλίου από το «ψηφιακό» θα διευρύνει τις ανισότητες στη 
μόρφωση, εφόσον οι ΤΠΕ δεν είναι διαθέσιμες και προσιτές εξίσου σε όλα τα παιδιά. 

4. Δεν έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάλληλη παιδαγωγική 
αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στα σχολεία (π.χ. επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες 
τεχνολογίες, χρήση των διαδραστικών πινάκων, επαρκείς υποδομές κ.ο.κ.).  

 
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 
 
Στο ζήτημα αυτό η κυβέρνηση φαίνεται να υιοθετεί μια πρόταση του εκπαιδευτικού κινήματος, 
για την ίδρυση των ΖΕΠ, που αποσκοπεί στην εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών στις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές, και έχει εξαγγείλει ότι θα προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα 
δοκιμαστικής (πιλοτικής) εφαρμογής τους.  

Γενικά, επισημαίνεται το παράδοξο από τη μια πλευρά να υπονομεύονται και να καταργούνται 
ουσιαστικά πρακτικές αντισταθμιστικής στήριξης των μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές 
δυσκολίες (π.χ. Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Ενισχυτική Διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, 
φροντιστηριακά τμήματα κ.λπ.) και από την άλλη να διακηρύσσεται ότι προωθούνται οι ΖΕΠ.  

Στο τελευταίο νομοσχέδιο για τη Διά Βίου Μάθηση κ.λπ. (άρθρο 26), μόλις σε δύο μόλις 
παραγράφους περιλήφθηκαν με εξαιρετικά συνοπτικό  τρόπο όλα τα θέματα που αφορούν τις 
ΖΕΠ. Ουσιαστικά, όλα τα σχετικά θέματα παραπέμπονται σε απόφαση του Υπ. ΠΔΒΜΘ. Είναι 
φανερό ότι η έλλειψη μελέτης και κατάλληλης προετοιμασίας αυτής της πρότασης, η 
προχειρότητα και η γενικολογία στη διατύπωσή της, η αποφυγή διαλόγου και η απουσία των 
παιδαγωγικών και οικονομικών προϋποθέσεων για την επιτυχή πραγμάτωσή της εκθέτουν το όλο 
εγχείρημα στον κίνδυνο της αποτυχίας.   

Είναι αδύνατο να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο θεσμός αυτός στη χώρα μας κάτω από τις 
σημερινές συνθήκες, καθώς απαιτούνται επαρκείς οικονομικοί πόροι, που δεν προβλέπεται να 
εξασφαλιστούν όχι μόνο εφέτος αλλά ούτε και τα επόμενα χρόνια. 

Τονίζουμε, επίσης, τα εξής σημεία:  

 Είναι έντονος ο κίνδυνος «γκετοποίησης» των σχολείων που εντάσσονται στις ΖΕΠ, όπως 
δείχνει σε αρκετές περιπτώσεις η διεθνής εμπειρία. Συχνά, ως εύκολη «λύση» προωθείται η 
εφαρμογή διαφοροποιημένων σχολικών προγραμμάτων, που θέτουν πιο χαμηλούς 
εκπαιδευτικούς στόχους, με σαφή κίνδυνο να παγιωθούν σχολεία ή εκπαιδευτικές περιοχές 
διαφορετικής «εκπαιδευτικής ταχύτητας». Αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να αποσοβηθεί. Η λήψη 
θετικών μέτρων στα σχολεία των ΖΕΠ, που θα τα καταστήσει ελκυστικά για όλους τους γονείς, 
είναι βασική προϋπόθεση. Είναι σαφές ότι τα προγράμματα σπουδών και οι εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις πρέπει να είναι ίδια για τα σχολεία των ΖΕΠ και τα άλλα σχολεία. 

 Όπως και η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει, για θεσμούς όπως η ΖΕΠ απαραίτητη 
προϋπόθεση, πέρα από τη συμμετοχή και τη θετική στάση των εκπαιδευτικών, είναι να υπάρξει 
ευρύτερη συσπείρωση και κινητοποίηση γονέων και τοπικής κοινωνίας γύρω από ένα πρόγραμμα 
εκπαιδευτικής αναβάθμισης. 

 Τυχόν πολυπληθή σχολικά τμήματα στα σχολεία των ΖΕΠ θα δυσχεράνουν αντικειμενικά 
την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών αντισταθμιστικών μαθησιακών διαδικασιών, που είναι 
αναγκαίες στα σχολεία αυτά.  



Το παράδειγμα του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας, όπως και άλλα σχετικά παραδείγματα 
σχολείων που αξιοποίησαν τις δυνατότητες αντιστάθμισης σε συνδυασμό με πρακτικές 
διαπολιτισμικής και αντιρατσιτικής εκπαίδευσης, δεν φαίνεται να είναι αυτά που εμπνέουν τους 
σχεδιαστές του εγχειρήματος των ΖΕΠ στο Υπ. Παιδείας. 

Γενικά για τα θέματα της υποενότητας Α1 αξίζει να αξιοποιήσουμε το κείμενο που 
κυκλοφορήσαμε ως Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις «Σχολικά προγράμματα και βιβλία 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στους 
‘ειδικούς’», με αφορμή το 8o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Κάποια από τα σημεία αυτής της 
ενότητας παραθέτουμε στη συνέχεια: 

Διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση 

Η μελέτη της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής διάστασης στα προγράμματα σπουδών και τα 
σχολικά βιβλία μάς δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αδυναμιών και των αντιφάσεων 
του όλου σχεδιασμού. Η χώρα μας έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια δραματικές αλλαγές. 
Σήμερα δεν είναι τόσο χώρα αποστολής όσο χώρα υποδοχής και εγκατάστασης μεταναστών. Και 
όμως, η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας δύσκολα μπορεί να αποκολληθεί από μια 
παραδοσιακά διαμορφωμένη μονοπολιτισμική και μονογλωσσική εκπαιδευτική δίαιτα, που 
βασίζεται στην αντίληψη της ανωτερότητας του κυρίαρχου γηγενούς πολιτισμού έναντι του 
πολιτισμού των μεταναστευτικών ομάδων. Η αντίληψη αυτά αντανακλά και στα σχολικά 
προγράμματα και βιβλία, ακόμη και στα πιο πρόσφατα. Οι Έλληνες της διασποράς, που συχνά 
υπήρξαν θύματα τέτοιων πολιτικών στις χώρες όπου μετανάστευσαν, γνωρίζουν καλά πόσο 
δύσκολο είναι να διατηρηθούν στοιχεία της εθνικής ταυτότητας, της κουλτούρας και της γλώσσας 
της χώρας αφετηρίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές των μεταναστών, σε ένα κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη «λογική» της ανωτερότητας του κυρίαρχου 
πολιτισμού, σε μια χώρα που ουσιαστικά επιδιώκει την «αφομοίωση» των μεταναστών.  

Το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι μεταναστευτικής καταγωγής μαθητές από την οικογένειά 
τους ή τη χώρα προέλευσής τους κατά βάση αγνοείται και δεν αξιοποιείται. Ο εμπλουτισμός του 
προγράμματος με αντικείμενα και δραστηριότητες που ενισχύουν τον πλουραλιστικό, 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του θα μπορούσε να έχει προωθηθεί, αλλά αυτό δεν συμβαδίζει με 
τη γενικότερη φιλοσοφία της ακολουθούμενης σε γενικές γραμμές αφομοιωτικής / 
αντισταθμιστικής πολιτικής που ακολουθεί στην πράξη το ελληνικό κράτος. Και όταν 
αναλαμβάνονται ουσιαστικές προσπάθειες για μια πραγματικά διαπολιτισμική εκπαιδευτική 
πρακτική, όπως τελευταία με το σύλλογο διδασκόντων του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών 
(στην Γκράβα), επιστρατεύονται οι διοικητικοί μηχανισμοί για να απομακρύνουν τη διευθύντρια 
του σχολείου και να επιβάλουν βίαια μια μονοπολιτισμική δίαιτα, βάσει του δόγματος «Ελλάς 
Ελλήνων Χριστιανών». 

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο αίτημα διεκδίκησης το πνεύμα και οι αξίες της δημοκρατίας και  της 
κοινωνικής δικαιοσύνης να διαποτίσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών, τα σχολικά 
προγράμματα και τα βιβλία. 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Αγωγή Υγείας 

Η μέχρι σήμερα προαιρετική και, κυρίως, εκτός αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος 
εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει επακόλουθο τη 
μικρή συμμετοχή μαθητών σε αυτά (περίπου το 3%). Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης για όλους τους μαθητές σε τόσο σημαντικούς τομείς προβληματισμού και 
δράσης, γεγονός που όχι απλώς αναπαράγει, αλλά και ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες στην 



εκπαίδευση, όχι μόνο επειδή έτσι δεν καλύπτουν ολόκληρο το μαθητικό πληθυσμό αλλά, κυρίως, 
επειδή δεν καλύπτουν αυτούς τους μαθητές που προέρχονται από τα χαμηλά 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα και συνεπώς έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.  

Τα προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως κατά κύριο λόγο εφαρμόζονται στο 
σχολείο, εστιάζονται κυρίως στην αναζήτηση πληροφοριών για ένα θέμα, στη σύνθεση και την 
παρουσίασή του. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όμως δεν είναι Πατριδογνωσία, Φυσιογνωστικό 
μάθημα, Φυσιολατρία ή απλός ακτιβισμός. Είναι η κοινωνικά κριτική και αυτοκριτική σκέψη.  

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, πάλι, είναι επικεντρωμένη στα άτομα, στις συμπεριφορές και 
στην ατομική ευθύνη. Στην επιδίωξη των στόχων για αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς δε 
λαμβάνεται υπόψη το σύστημα αλληλεξαρτήσεων ατόμου και περιβάλλοντος (φυσικού και 
κοινωνικού). Δε δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την κριτική στάση των 
ατόμων στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που καθορίζει την ποιότητα ζωής και στην 
ανάπτυξη της συλλογικής δράσης για την διεκδίκηση καλύτερων επιπέδων υγείας. Αποσιωπάται 
η ευθύνη της πολιτείας, που διαμορφώνει τις συνθήκες σχετικά με την ποιότητα ζωής, ενώ η 
ευαισθητοποίηση και ενασχόληση με ζητήματα υγείας για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα 
αντιμετώπισης από τα ίδια τα άτομα προκαλεί περισσότερο άγχος, ανησυχία και ανασφάλεια. 

Πρόσφατα, επίσημα κείμενα της Ε.Ε αλλά και του ΥΠΕΠΘ προβάλλουν την ανάγκη ανάπτυξης της 
εκπαίδευσης σε θέματα αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης (βιωσιμότητα). Αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν την αειφόρο χρήση ενεργειακών πηγών και μεταφορικών συστημάτων, τα 
αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, την υγεία, την ικανότητα χρήσης των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και την υπεύθυνη άσκηση της ιδιότητας του πολίτη στο πλανητικό επίπεδο 

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Huckle (Realizing Sustainability in Changing Times), η βιωσιμότητα 
δεν έχει ένα και κοινώς αποδεκτό νόημα. Αντίθετα, νοηματοδοτείται στο πλαίσιο διακριτών 
πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδεολογιών και προγραμματικών στρατηγικών και υποστηρίζεται από, 
αντίστοιχα, διαφορετικούς τύπους γνώσης (επιστημολογικά υποδείγματα), διαφορετικές αξίες 
και φιλοσοφικούς στοχασμούς. Με αυτήν την έννοια, τα νοήματα της βιωσιμότητας είναι 
«διεκδικούμενα».  

Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι  μια Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα δεν μπορεί παρά να επιδιώκει 
να βοηθήσει τους ανθρώπους να ερμηνεύουν κριτικά τις εννοιολογικές της αποχρώσεις 
(τοποθετώντας αυτές στα πλαίσια που τους αναλογούν, κοινωνικο-πολιτικά και επιστημολογικά) 
και, στη συνέχεια, να μπορούν να δρουν συνειδητά επιδιώκοντας αλλαγές με περισσότερο 
δημοκρατικές διαδικασίες.  

Ο Sterling (Education in Change) κάνει μια εξαιρετικά σημαντική παρατήρηση. Επισημαίνει ότι η 
Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη της βιωσιμότητας, 
ωστόσο, δεν παύει να συμβάλλει καθημερινά στην αναπαραγωγή μιας μη βιώσιμης κοινωνίας. 
Για να διαδραματίσει το ρόλο της και να επιλύσει το πρόβλημα, του οποίου όμως αποτελεί 
μέρος, πρέπει να την αλλάξουμε έτσι ώστε να γίνει μια Εκπαίδευση που θα αλλάζει την κοινωνία 
προς δημοκρατικότερες και συνεργατικότερες μορφές, συνεκτιμώντας τις κοινωνικές ανισότητες 
και την άνιση κατανομή των κοινωνικών αγαθών.  

Για να κατανοήσουμε το προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής προς την αειφόρο-
βιώσιμη ανάπτυξη, αρκεί να επισημάνουμε ότι η σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα αποφάσισε να 
ασχοληθεί με τη «βιωσιμότητα» αφορμώμενη, αφενός, από τη συνειδητοποίηση των σοβαρών 
διαταραχών στις βασικές συνθήκες, τα υλικά και την ενέργεια που είναι απαραίτητα για τη ζωή 
και, αφετέρου, από την ανησυχία των προηγμένων κοινωνιών για τα μελλοντικά αναπτυξιακά 



τους σχέδια, που στηρίζονται όχι μόνο στη διαχείριση αλλά και στον έλεγχο των παγκόσμιων 
πόρων, φυσικών και ανθρώπινων.  

Με οποιαδήποτε μορφή και αν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου η Εκπαίδευση 
για τη Βιωσιμότητα, ερχόμαστε τώρα εμείς, οι εκπαιδευτικοί, να θέσουμε έναν κρίσιμο 
προβληματισμό. Μπορούμε, άραγε, να προσαρμόσουμε τους διδακτικούς σχεδιασμούς προς τη 
Βιωσιμότητα υιοθετώντας ιδέες που έχουν δεχτεί τόσο έντονη κριτική και έχουν «ενοχοποιηθεί» 
ως οι βαθύτερες αιτίες των οικολογικών προβλημάτων; Μπορούμε να δεχτούμε άκριτα αξίες 
διαμορφωμένες από συλλογικά κρατικο-οικονομικά όργανα που λειτουργούν ως πλαίσια 
νοημάτων για τη ζωή μας; Ή, μήπως, χρειάζεται μια διδακτική πρόταση διαμορφωμένη σε νέα 
πλαίσια σκέψης, που να προσανατολίζει τους μαθητές και μαθήτριες στην κριτική προσέγγιση της 
σύγχρονης πραγματικότητας και στην κριτική στάση απέναντι στις κοινωνικές δομές, τους 
κοινωνικούς θεσμούς, στους αποφασίζοντες, τους εμπειρογνώμονες και τους σχεδιάζοντες, σε 
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο; 
 
Θέμα Α2: Εκπαιδευτικός, μαθητές/-τριες, γονείς, τοπική κοινότητα, ευρύτερη κοινωνία και 
ΜΜΕ 

Η εισήγηση σε γενικές γραμμές δεν διαφοροποιείται σημαντικά από τις θέσεις μας στα θέματα 
αυτά.  
Κάποια σημεία, ωστόσο, αξίζει να προσεχθούν περισσότερο. Π.χ.: 
1. Η ομάδα κατά πλειοψηφία δεν έκανε δεκτό τον όρο «διαπολιτισμική και αντιρατσιστική 
εκπαίδευση», αλλά αρκέστηκε στον όρο «διαπολιτισμική» με το επιχείρημα ότι ο όρος 
«αντιρατσιστική εκπαίδευση υπονοεί ότι η χώρα μας και η εκπαίδευσή μας έχουν ρατσιστικά 
στοιχεία (που δεν έχουν…). 
2. Πρέπει να τονιστούν περισσότερο τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις 
συγχωνεύσεις/καταργήσεις σχολείων και τις συνέπειές τους στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (απόσταση από το σχολείο και δυνατότητες συμμετοχής των γονέων 
στη λειτουργία του, κ.λπ.) 
3. Γενικότερα, είναι χρήσιμο να γίνουν επισημάνσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του 
«Καλλικράτη» στην εκπαίδευση. 
4. Σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ, η πρακτική που ακολουθούν κάποια από αυτά σε βάρος του 
κλάδου και του συνδικαλισμού είναι χαρακτηριστική και μπορούν να γίνουν σχετικές αναφορές.  
5. Στα θέματα της σχολικής και εξωσχολικής βίας αξίζει να τονιστεί με ιδιαίτερο τρόπο η 
ευθύνη του σχολείου, που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα τις βίας με κατάλληλες 
(προληπτικές κυρίως) πολιτικές, αλλά πολλές φορές γίνεται το ίδιο πρόξενος αρνητικών 
συνεπειών (καλλιέργεια ανταγωνισμού, δέσμευση του ελεύθερου χρόνου των νέων κ.λπ.) 
6. Για τη συμμετοχή των γονέων και γενικότερα για την τακτική και αποτελεσματική 
επικοινωνία τους με το σχολείο πρέπει να αντιμετωπιστούν και προβλήματα που σχετίζονται με 
τους μετανάστες γονείς και την αδυναμία τους, συχνά, να επικοινωνήσουν με το σχολείο (γλώσσα 
κ.λπ.). 
 
Θέματα Α3 και Α4: Αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση  

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί προκλητικά τις θέσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Η 
καθιέρωση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας δεν συνοδεύτηκε από καμία ενέργεια 
με στόχο την άμεση εφαρμογή του μέτρου. Αντίθετα, η έλλειψη πόρων φαίνεται ότι οδηγεί την 
υλοποίηση αυτής της ρύθμισης στις καλένδες.  



Η κυβέρνηση πρόσφατα έθεσε σε «διαβούλευση» κείμενο σχετικό με την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών με τον τίτλο: «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών». Στο κείμενο 
αυτό παρατηρούμε τα εξής: 

 Δεν υπάρχει μια συνολική και ολοκληρωμένη πρόταση για την επιμόρφωση, η οποία για 
μια ακόμα φορά αντιμετωπίζεται αποσπασματικά με δύο κύριες κατευθύνσεις: (α) την 
απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, και (β) την προβολή και προπαγάνδιση του 
«νέου σχολείου». 

 Δεν είναι ετήσια, όπως διεκδικεί η ΟΛΜΕ, αλλά βραχύχρονη (200 ωρών). Το μεγαλύτερο 
μέρος της προβλέπεται να πραγματοποιείται με τη μέθοδο της από απόσταση εκπαίδευσης, που 
δεν είναι η πιο κατάλληλη για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που (πρέπει να) βασίζεται στην 
ενεργό συμμετοχή των επιμορφωνόμενων και στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους. 

 Δεν διευκρινίζεται το περιεχόμενό της, πέρα από τη γενική αναφορά στο «νέο σχολείο», 
ενώ τονίζεται ότι στόχος είναι και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα νέα προγράμματα 
σπουδών (σελ. 8) -που ακόμη δεν έχουν συνταχθεί (!)-  στο πνεύμα του «νέου σχολείου».  

 Ενώ σε πολλά σημεία αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα συμβάλουν στη διαμόρφωση 
του σκοπού, των στόχων και του περιεχομένου της επιμόρφωσης, οι σκοποί και οι στόχοι είναι 
ήδη εκ των προτέρων εναρμονισμένοι με τη φιλοσοφία του «νέου σχολείου». 

 Δεν αποκλείεται ρητά ιδιωτικοί φορείς να μπορούν να αναλάβουν το έργο ή μέρος του 
έργου επιμόρφωσης, του οποίου το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 205 εκ. ευρώ μέχρι 
το τέλος του 2013.  

 Για μια ακόμα φορά παρατηρείται υποβάθμιση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε., οι οποίοι 
στα τμήματα των επιμορφωνόμενων κατατάσσονται απλώς σε ένα τμήμα επιμόρφωσης.  

 Σε περίοδο που το ίδιο το υπουργείο θεωρεί το θέμα της επιμόρφωσης ως μείζον, δεν 
αναφέρει πουθενά το θέμα της μετεκπαίδευσης και των μεταπτυχιακών, ενώ περικόπτει σχεδόν 
όλες τις νέες εκπαιδευτικές άδειες, θεωρώντας στην πράξη περιττό το κομμάτι της επιμόρφωσης 
που αφορά τη μετεκπαίδευση.  

Κατά συνέπεια, το «μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης» δεν έχει καμία σχέση με τη βασική μορφή 
επιμόρφωσης που ο κλάδος μας όλα αυτά τα χρόνια απαιτεί και τις θέσεις που έχει διαμορφώσει 
για το θέμα αυτό. 
Για τις προτάσεις μας στα θέματα αυτά βλ. Κείμενο των Θέσεων των ΣΕΚ του 2008.  
 
Β΄ Ενότητα: 
Οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας - Εργασιακά - Ο ρόλος του 
συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών Δ.Ε. 
 

Θέμα Β1: Διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού – εργασιακές σχέσεις – μισθολογικά και 
ασφαλιστικά 

Σε παράλληλη πορεία με τις επιδιώξεις του «νέου σχολείου» κινούνται οι επιδιώξεις της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης για τους/τις εκπαιδευτικούς. Κεντρική επιδίωξη είναι η 
δημιουργία εκπαιδευτικών υποταγμένων στην κεντρική εξουσία και πειθήνιων στις 
προτεραιότητες των επιχειρηματικών συμφερόντων 
Οι διορισμοί προβλέπεται να γίνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη 
λογική του «αποκεντρωμένου» σχολείου («Καλλικράτης»). Επίσης, αποσυνδέεται ακόμα 
περισσότερο το πτυχίο από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ο οποίος, θα πρέπει να αποκτά και 
πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, το οποίο «θεσμοθετείται» για μια ακόμη φορά. 



Γενικά, για τον πολυπόθητο διορισμό των εκπαιδευτικών ανοίγεται ένας μαραθώνιος διαδοχικών 
αξιολογήσεων, που περιλαμβάνει, μετά την απόκτηση του πτυχίου, την υποχρεωτική κατοχή του 
Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας, την επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, την 
επιτυχή διεκπεραίωση της διετούς περιόδου «δοκιμασίας» υπό τα καυδιανά δίκρανα του 
«μέντορα», και την τελική μονιμοποίησή τους. Ακόμα και μετά από όλες αυτές τις δοκιμασίες δεν 
είναι σίγουρη η μονιμοποίηση, αφού η αξιολόγηση μπορεί να καταλήξει σε πρόταση μετάταξής 
του σε άλλη υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, η «μνημονιακή» πρακτική της 
περικοπής των διορισμών αχρηστεύει όλες τις προηγούμενες διαδικασίες.  

Μια σειρά αλλαγών, όπως αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας, υποχρεωτικές υπερωρίες, αύξηση 
του αριθμού μαθητών/-τριών στα τμήματα, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, 
γραφειοκρατικές διαδικασίες κατάρτισης προγραμματισμού και αξιολογικής έκθεσης, και 
πρακτικές της υποχρεωτικής μετακίνησης για συμπλήρωση ωραρίου, επιβαρύνουν σημαντικά το 
εκπαιδευτικό έργο, ενώ από την άλλη πλευρά οι αποδοχές και το επίπεδο ζωής μας μειώνονται 
σταθερά. 
 
Ομάδα Εργασίας Β2: Περιβάλλον και συνθήκες εργασίας και επιπτώσεις στην υγεία των 
εκπαιδευτικών  

Επισημαίνουμε, γενικά, πως μια σειρά παράγοντες, πέρα από την οικονομική κατάσταση των 
εκπαιδευτικών, επηρεάζουν τους όρους και τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός τους και 
συνιστούν δυνάμει νοσογόνους παράγοντες που απειλούν τη σωματική, διανοητική και ψυχική 
υγεία τους. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση της Β2 Ομάδας. 
Ανάμεσα σε αυτούς, πιο εύκολα μπορούν να προσδιοριστούν όσοι αναφέρονται στην 
υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό των σχολείων. Προβληματικές συνθήκες στέγασης, 
θέρμανσης, υγιεινής και ασφάλειας, μικρές και ακατάλληλες αίθουσες, ακατάλληλος φωτισμός, 
ενοχλητικοί θόρυβοι, συχνά πέρα από τα επιτρεπτά όρια, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 
των εκπαιδευτικών, όπως εξάλλου και των μαθητών. 

Μια δεύτερη σειρά παραγόντων σχετίζεται με τον τρόπο και τους όρους οργάνωσης και 
λειτουργίας των σχολείων. Ο αριθμός των μαθητών στις σχολικές τάξεις είναι ένας από τους πιο 
βασικούς παράγοντες αυτής της κατηγορίας. Υπερπληθείς τάξεις, ιδίως όταν συνδυάζονται με 
αυξημένες προβληματικές καταστάσεις, διαμορφώνουν ασφυκτικό περιβάλλον για το διδακτικό 
έργο. Παράλληλα, ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων χαρακτηρίζεται 
από αύξουσα ένταση των τεχνογραφειοκρατικών διαδικασιών. Ενισχύεται η διαδικασία 
αποικισμού των σχολικών ιδρυμάτων από αντιλήψεις και πρακτικές της βιομηχανίας, που 
βασίζονται κατά κύριο λόγο στον ανταγωνισμό, στην άμεση χρησιμοθηρία, στην αξιολόγηση και 
στην τυπική οργάνωση του «εργάσιμου» χρόνου. Έτσι, αποπροσωποποιούνται οι διαμαθητικές 
και οι δασκαλομαθητικές σχέσεις και επιτείνεται η αποξένωση και μέσα στην τάξη. 
 
Ομάδα Εργασίας Β3: Οργάνωση της διοίκησης της εκπαίδευσης και επιστημονική καθοδήγηση 

Στο σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού τοπίου είναι φανερή η σύνδεση του «νέου σχολείου» με 
τη νέα αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης). Ένας από τους βασικούς στόχους 
αυτής της σύνδεσης είναι η επιδίωξη της μείωσης των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» αλλά και των προηγούμενων 
«αποκεντρωτικών» πολιτικών στο χώρο της εκπαίδευσης η μετάθεση αρμοδιοτήτων δεν 
συνοδευόταν από αντίστοιχη εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Το αποτέλεσμα ήταν να 
ωθούνται με άμεσους ή έμμεσους τρόπους τα σχολεία να εξασφαλίζουν πόρους με διάφορους 
τρόπους, όπως είναι η αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των σχολείων ή 



η οικονομική «χορηγία» (χαράτσι) από μέρους των γονέων ή άλλων τοπικών παραγόντων. Είναι 
χαρακτηριστικό το παράδειγμα των παιδικών σταθμών. Οι περισσότεροι δήμοι επιβάρυναν τους 
γονείς για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών των παιδικών σταθμών (αυξήσεις στα δίδακτρα 
ή άλλες έκτακτες εισφορές). Επιπλέον, ενισχύθηκε η εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας, 
αφού οι περισσότεροι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 
έργου, έτσι ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας. 

Αναγκαίο συμπλήρωμα της ακολουθούμενης πολιτικής της «αποκέντρωσης» και της 
υποχρηματοδότησης είναι η αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών 
μονάδων με τη μετακίνηση προς τις πρακτικές του «μάνατζμεντ». Στα κριτήρια επιλογής των 
διευθυντών σχολικών μονάδων (όπως και των πανεπιστημίων, άλλωστε) όλο και πιο συχνά 
περιλαμβάνονται όσα αφορούν τις «οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες» των υποψηφίων και 
ιδιαίτερα την ικανότητα της οικονομικής διαχείρισης. 

Εξάλλου, με τις συγχωνεύσεις σημαντικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που προβλέπονται, 
υποβαθμίζονται, οδηγούνται σε κατάργηση ή σε εκχώρηση στον ιδιωτικό τομέα  βασικές 
εκπαιδευτικές λειτουργίες και παροχές (σχολικά βιβλία, εκπαιδευτική έρευνα, επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται ο συγκεντρωτισμός και  ο ασφυκτικός 
κεντρικός έλεγχος από την ηγεσία του υπ. Παιδείας. Ιδίως η εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να 
διεξάγεται από ανεξάρτητους φορείς για να είναι αξιόπιστη και όχι από υπηρεσίες του υπ. 
Παιδείας. 

Τίθεται πλέον εν αμφιβόλω και η δωρεάν διάθεση σχολικών βιβλίων. Το υπουργείο Παιδείας 
επιχειρεί να διαψεύσει δημοσιεύματα σχετικά με την κατάργηση της δωρεάν διανομής των 
σχολικών βιβλίων, όμως ακόμα και οι δηλώσεις διάψευσης επιτείνουν τα ερωτήματα και τις 
ανησυχίες για τις επιδιώξεις του Υπ. Παιδείας. Επισημαίνουμε, συγκεκριμένα: 

 Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, «ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός 
της παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή» 
είναι πλέον συμπληρωματική δραστηριότητα ενός φορέα που θα λειτουργεί με καθεστώς 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου! Πρόκειται για το Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα, που μετεξελίσσεται «στον βασικό 
κόμβο συνολικών ψηφιακών εφαρμογών και μέσων στην εκπαίδευση». Ως κυριότεροι 
οικονομικοί πόροι του νέου φορέα προβλέπονται η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό 
και από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων του υπ. Παιδείας, καθώς και από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ποια θα 
είναι άραγε η τύχη του φορέα αυτού μετά τη λήξη της  χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ, το 
2013; Το πιθανότερο -κάτι που η κυβέρνηση αποσιωπά επιμελώς- είναι ότι θα ακολουθήσει την 
πορεία παρόμοιων προγραμμάτων, όπως οι σχολικές βιβλιοθήκες ή η ενισχυτική διδασκαλία, που 
εγκαταλείφθηκαν μόλις σταμάτησε η χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια.  

 Πουθενά, από το σχέδιο νόμου, δεν προκύπτει ότι το ψηφιακό ή έντυπο υλικό θα 
διανέμεται με την έναρξη του σχολικού έτους σε όλα τα παιδιά. Με την προωθούμενη ρύθμιση 
παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει το κόστος της εκτύπωσης του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού, αν δηλαδή οι γονείς θα φορτωθούν και αυτή τη δαπάνη με την αγορά βιβλίων, 
υπολογιστών και εκτυπωτών.  

Ένας άλλος στόχος της επιδιωκόμενης «αποκέντρωσης», όπως άλλωστε δείχνει και η διεθνής 
εμπειρία, είναι η προώθηση της ιδιωτικοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης και της 
εμπορευματοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών (όπως προβλέπουν και οι ρυθμίσεις της 
GATS). Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των «Charter Schools» (ΗΠΑ) και των 



«Ακαδημιών» (Academies) (Βρετανία). Εξάλλου, στις ρήτρες του περιβόητου «Μνημονίου» που 
υπέγραψε η κυβέρνηση με την ΕΕ και το ΔΝΤ προβλέπεται σαφώς η «απελευθέρωση» της 
εκπαίδευσης στις ορέξεις της αγοράς. 

Είναι επίσης έκδηλη η επιδίωξη της προσαρμογής του προγράμματος σπουδών (περιεχομένου 
της εκπαίδευσης) στις «ιδιαιτερότητες» της τοπικής κοινωνίας. Εδώ ως «προσαρμογή» δεν 
εννοείται τόσο η αξιοποίηση των μορφωτικών δυνατοτήτων που παρέχει το περιβάλλον στο 
οποίο είναι ενταγμένο το σχολείο όσο η διαμόρφωση διαφορετικών προγραμμάτων και 
εκπαιδευτικών στόχων σε κάθε σχολείο, ανάλογα με το αποδιδόμενο σε κάθε σχολείο «επίπεδο» 
των επιδόσεων των μαθητών του. Δημιουργούνται έτσι οι κίνδυνοι: (α) επισημοποίησης και 
νομιμοποίησης σχολείων διαφορετικής «ταχύτητας», και (β) εντονότερης ευθυγράμμισης της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις άμεσες επιδιώξεις των αγορών σε τοπική κλίμακα. 

Σε συνάρτηση με τις «αποκεντρωτικές» πολιτικές στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται 
τελευταία και η τάση για ενίσχυση και «εκσυγχρονισμό» των διαδικασιών αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου, που συνδέεται με την επιδίωξη ενίσχυσης του ελέγχου και της 
χειραγώγησης των ίδιων των εκπαιδευτικών. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται συχνά και τα 
αποτελέσματα εξετάσεων σε εθνική ή διεθνή κλίμακα (π.χ. πρόγραμμα PISA). Η τάση αυτή 
συνδέεται με τη βούληση της εξουσίας να ασκήσει πίεση στο εκπαιδευτικό σώμα,  ώστε αυτό να 
υιοθετήσει το πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και πρακτικών που υποτίθεται ότι 
στοιχεί προς τις σύγχρονες τεχνικο-οικονομικές εξελίξεις ή, ακριβέστερα, να αποδεχθεί 
αναντίρρητα μια πρακτική συνεχών αναπροσαρμογών με βάση τις κεντρικά προσδιοριζόμενες 
προτεραιότητες. Με αυτές τις διαδικασίες η εξουσία επιδιώκει με ένα σχετικά ανέξοδο τρόπο να 
επιβάλει κεντρικό έλεγχο στο εκπαιδευτικό σύστημα, να μειώσει τη δυνατότητα των 
εκπαιδευτικών να αμφισβητούν τις «αξίες» στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη καπιταλιστική 
ανάπτυξη, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική εκμετάλλευση, η «αξιοκρατία» κ.ο.κ., 
και ταυτόχρονα να νομιμοποιήσει τις ανισότητες στην εκπαίδευση αποκρύβοντας τον κοινωνικό 
τους χαρακτήρα με το επιχείρημα της ατομικής αδυναμίας ή ανικανότητας.  

Έκφραση αυτών των τάσεων στον ελληνικό χώρο μπορούν να θεωρηθούν οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις τουλάχιστον της τελευταίας δεκαπενταετίας σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών, 
των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, καθώς και οι πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται “από τα πάνω” και “από τα έξω” για καταγραφή δεικτών αποτελεσματικότητας 
των σχολικών μονάδων και δημοσίευση, στη συνέχεια, πινάκων «αξιολόγησης» των 
εκπαιδευτικών περιοχών και των σχολικών μονάδων. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρακτική της «αυτοαξιολόγησης» των σχολικών μονάδων, που 
προωθήθηκε το τελευταίο διάστημα πειραματικά. Στο σχετικό κείμενο γίνεται λόγος για 
αυτοαξιολόγηση καθώς και για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Προτάσσεται βέβαια η 
«αυτοαξιολόγηση» σε πρώτη φάση, που, σημειωτέον, αφορά και τους οικονομικούς πόρους της 
σχολικής μονάδας (!), τη διοίκηση και την «αξιοποίηση μέσων και πόρων».  

Ο χαρακτήρας αυτού του κειμένου είναι ιδιαίτερα προβληματικός, καθώς:  

 δεν υπήρξε καμία δέσμευση ότι η αυτοαξιολόγηση θα είναι η μοναδική διαδικασία που 
θα εφαρμοστεί, καθώς και ότι θα αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε άλλη μορφή «ετερο»-
αξιολόγησης,  

 από το σύνολο της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής συνάγεται με σαφήνεια ο 
προσανατολισμός της προς την (εξωτερική κατά βάση) αξιολόγηση/»χειραγώγηση», όπως και την 
πρακτική της δημοσιοποίησης πινάκων αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, και  



 είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να εμπλέξει την αξιολόγηση με τις πρακτικές 
εξεύρεσης οικονομικών πόρων για τη λειτουργία των σχολείων.  

 
Συμπερασματικά 

Το «νέο σχολείο» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά είναι σχολείο της ιδιωτικοποίησης, των 
περικοπών και της υποχρηματοδότησης, σχολείο εναρμονισμένο με τις επιδιώξεις της 
πλουτοκρατίας, σχολείο επιλεκτικό, φθηνό και ευέλικτο, για να μπορεί να προσαρμόζεται στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών.  

Το τοπίο της ελληνικής εκπαίδευσης προδιαγράφεται ακόμη πιο δυσοίωνο στο κατώφλι του 
2011, καθώς μια σειρά από αρνητικές εξαγγελίες επιβαρύνουν αφόρητα την ελληνική 
εκπαίδευση.  

Έτσι: 

 Το ποσοστό δαπανών μόλις και μετά βίας θα φτάσει το 2,75% για την εκπαίδευση και των 
τριών βαθμίδων. 

 Αυξάνονται οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, χωρίς παιδαγωγικά και κοινωνικά 
κριτήρια. 

 Η χρηματοδότηση συνδέεται όλο και στενότερα με την αξιολόγηση. 

 Ενισχύονται η ανεργία, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η εργασιακή περιπλάνηση στο 
χώρο της εκπαίδευσης. 

 Καταργούνται βασικές υποστηρικτικές δομές για τους «αδύνατους» μαθητές και 
μαθήτριες. 

 Ενισχύονται τα φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας και αρνητικών διακρίσεων στο 
ελληνικό σχολείο, όπως και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει καταθέσει τις προτάσεις του για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στον τρόπο με τον 
οποίο τα δημόσια σχολεία λειτουργούν ως σήμερα. Πρέπει να γίνουν βαθιές τομές και στη δομή 
και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης (αναλυτικά προγράμματα), όπως και στον τρόπο 
διδασκαλίας. Οι αλλαγές όμως που έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα για να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες τού σήμερα είναι στον αντίποδα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, οι 
οποίες κινούνται αποκλειστικά με τη λογική της μείωσης των δαπανών και της εκχώρησης στον 
ιδιωτικό τομέα βασικών εκπαιδευτικών λειτουργιών και παροχών ( βιβλία- επιμόρφωση- 
εκπαιδευτική έρευνα κ.λπ.). 

Θα επιμείνουμε να μελετάμε συστηματικά την τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική και να αποτιμάμε 
τις συνέπειές της, αν θέλουμε να παρέμβουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά, 
αμφισβητώντας τις αρνητικές επιλογές της εξουσίας και διεκδικώντας μια καλύτερη εκπαίδευση. 
Μια εκπαίδευση δημόσια, ποιοτικά αναβαθμισμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική, για όλα τα 
παιδιά, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

 

 


