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Θέκα: Σηξαηεγηθνί Σηόρνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην 2014.                                                                         

Με άιια ιόγηα… ην success story θαη ζηελ εθπαίδεπζε! 

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 

   ηηο 18/2/14 δεκνζηεχηεθαλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην 

2014. Μέζα από 20 άμνλεο παξαηεξνύκε κηα λέα εθδνρή ηνπ «success story», 

απηή ηε θνξά ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο!  Μεηαμχ απηψλ παξαηεξνχκε θάπνηα 

ζεκεία πνπ αμίδνπλ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο: 

 

 «Αναθεώπηζη ηηρ Νομοθεζίαρ διοπιζμού και μεηαθέζευν ηυν εκπαιδεςηικών 

με ζηόσο ηην απλούζηεςζη και καλύηεπη διασείπιζη ηος ανθπώπινος 

δςναμικού». Βξηζθφκαζηε ζηα ηέιε Φιεβάξε θαη νη εθπαηδεπηηθνί δε 

γλσξίδνπλ απνιχησο ηίπνηε γηα ην «λέν» θαζεζηψο κεηαζέζεσλ θαη 

απνζπάζεσλ! Δίλαη πξνθαλέο φηη ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

εμαζθάιηδε, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηηο κεηαζέζεηο 

αλαζηέιιεηαη. Σν ζέκα πιένλ είλαη κήπσο επηδηώθεηαη ε δηελέξγεηα ησλ 

κεηαζέζεσλ θαηά ην πξόηππν ησλ ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ κε 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ρσξίο ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ κνξίσλ; Σν 

Τπνπξγείν νθείιεη λα δεκνζηνπνηήζεη άκεζα ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα λα ππάξμεη 

νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε πάλσ ζην δήηεκα απηφ. 

 «Ενίζσςζη ηος θεζμού ηηρ ενιζσςηικήρ διδαζκαλίαρ και ηηρ ππόζθεηηρ 

διδακηικήρ ζηήπιξηρ». Η πξαγκαηηθφηεηα σζηφζν είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. 

Βξηζθφκαζηε ζηα ηέιε Φιεβάξε θαη ε Δληζρπηηθή δελ έρεη μεθηλήζεη! Σην 

πξόγξακκα πξόθεηηαη λα απαζρνιεζνύλ κέζσ πξνγξακκάησλ ΕΣΠΑ, 

1408 εθπαηδεπηηθνί κεησκέλνπ σξαξίνπ, νη νπνίνη ζα εξγαζηνύλ κέρξη ηε 

ιήμε ησλ καζεκάησλ ζηα ηέιε Μαΐνπ! Η ελίζρπζε ησλ ζεζκώλ 

αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο δπζηπρώο γηα άιιε κηα ρξνληά 

ππνζθάπηεηαη…    

 «Εκζςγσπονιζμόρ ηυν δομών ηηρ ειδικήρ Αγυγήρ… με πποζαναηολιζμό ηο 

μέλλον ηος μαθηηή….». ηηο δνκέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο πέξαλ ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ εξγάδνληαη απηή ηε ζηηγκή κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ: 

1. 1157 αλαπιεξσηέο πιήξνπο σξαξίνπ ζηηο κνλάδεο ΔΑ θαη ζηα 

ηκήκαηα έληαμεο. πλνιηθά έρνπκε 2748 αλαπιεξσηέο ζε Α/ζκηα & 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε.  

2. 359 αλαπιεξσηέο κεησκέλνπ σξαξίνπ ζηελ Παξάιιειε ζηήξημε. 

πλνιηθά έρνπκε 2106 αλαπιεξσηέο θαη ζηηο δχν Βαζκίδεο. 

3. 384 αλαπιεξσηέο σο Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ & Δηδηθφ 

Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ. 

4. 150 πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ σο Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 

γηα ηα ΚΔΓΓΤ.  

5. Σέινο αλακέλνληαη άιιεο 398 πξνζιήςεηο ΔΔΠ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ησλ ΔΓΔΑΤ. 



 ηε Γεληθή Παηδεία εξγάδνληαη απηή ηε ζηηγκή 2050 αλαπιεξσηέο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 1595 κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ θαη νη 455 κε πηζηψζεηο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Τα ζηνηρεία απηά επηβεβαηώλνπλ, ηελ 

αλαγθαηόηεηα γηα  καδηθέο πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Μόληκε θαη ζηαζεξή 

δνπιεηά γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο!  

 «Εθαπμογή ηηρ Μαθηηείαρ για ηοςρ αποθοίηοςρ ηυν ΕΠΑΛ… με ζκοπό ηη 

βεληίυζη ηυν πποοπηικών ηηρ δςνηηικήρ απαζσοληζιμόηηηαρ ηοςρ». Σν «λέν» 

ζρνιείν ηεο αγνξάο πνπ σζεί ηνπο καζεηέο ζηελ πξφσξε κεηαγπκλαζηαθή 

ζηελή θαηάξηηζε θαη καζεηεία είλαη εδψ! ε κηα ρψξα σζηφζν, κε 1,5 

εθαηνκκχξηα αλέξγνπο ε «δπλεηηθή απαζρνιεζηκφηεηα» θαληάδεη κηα 

εμσξατζκέλε εθδνρή ηεο ΑΝΔΡΓΙΑ! 

 «Καθολική εθαπμογή ηος  νέος ζσολείος…». Οη καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ  ζα 

θιεζνχλ ζηα ηέιε Μαΐνπ λα εμεηαζηνχλ ζε παλειιαδηθνχ ηχπνπ εμεηάζεηο, 

κέζα απφ ηξάπεδα Θεκάησλ ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξηλ 

ηηο αξρέο Μαΐνπ!  Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε εκκνλή ζηελ ίδξπζε κηαο 

Σξάπεδαο Θεκάησλ γηα λα θαλεί φηη ηεξείηαη ν πξνβιεπφκελνο 

πξνγξακκαηηζκφο, κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζα έρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ελώ ηαπηόρξνλα ζα απμήζεη ην άγρνο θαη ηελ αβεβαηόηεηα ζε 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο, κε δεδνκέλν κάιηζηα φηη ν βαζκφο πξναγσγήο 

ησλ καζεηψλ ηεο Α’ Λπθείνπ ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα 

Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΙ. Έηζη ην Λύθεην απνζηεώλεηαη από ηνλ όπνην 

εθπαηδεπηηθό-κνξθσηηθό ραξαθηήξα ηνπ έρεη απνκείλεη!  

 «Εθαπμογή επγαλείυν μέηπηζηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ και αποδοηικόηηηαρ ζε 

διοικηηικέρ δομέρ ΥΠΑΙΘ… δείκηερ αποηελεζμαηικόηηηαρ και 

αποδοηικόηηηαρ…καθοπιζμόρ ζηπαηηγικών ζηόσυν… αςηοαξιολόγηζη δομών 

ηηρ εκπαίδεςζηρ…». Οδεγνχκαζηε πιένλ ζε ινγηθέο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ζην θιείζηκν φζσλ ραξαθηεξηζηνχλ «αληηπαξαγσγηθά»!  

 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Πίζσ από ηνπο όπνηνπο «ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο» θξύβνληαη νη πνιηηηθέο πνπ 

δηαιύνπλ ην δεκόζην ζρνιείν θαη απαμηώλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό! ηηο 22 Μάξηε 

εθαηνληάδεο ζπλάδειθνη καο θηλδπλεχνπλ κε απφιπζε. Γηα άιιε κηα θνξά 

θαινχκαζηε λα δηδάμνπκε ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε. Ήξζε ε ψξα λα 

απνδείμνπκε θαη ζηελ πξάμε πσο νη αμίεο καο είλαη πάλσ απφ ηνπο αξηζκνχο θαη  ηηο 

«δεμακελέο», πάλσ απφ ηνπο αλζξσπνθαγηθνχο ζρεδηαζκνχο θπβέξλεζεο θαη 

ηξφηθαο. Καλείο εθπαηδεπηηθόο δελ πξέπεη λα απνιπζεί ζηηο  23 Μάξηε!  

 

Αζήλα 23/2/2014 

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηφ ηαθη. κέινο ηνπ ΚΤΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηφ αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΤΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 
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