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Αθήνα, 25/10/08

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (25/10/08)
Για το έγγραφο «Καταχώριση εκπαιδευτικού υλικού»
Στις 2/10/08 εστάλη έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆/θµιας Εκπαίδευσης του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. προς τους Προϊσταµένους Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και ζητούσε από αυτούς να συγκεντρώσουν και
να αποστείλουν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. 20 τουλάχιστον διαγωνίσµατα ανά µάθηµα, τάξη και
βαθµίδα, ώστε να αποτελέσουν «υλικό» για την ιστοσελίδα www.e-yliko.gr. Η όλη
διαδικασία δε, να γίνει µε τη «συνεργασία» Σχολικών Συµβούλων – εκπαιδευτικών.
Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη διαδικασία επιχειρεί να περάσει «από το παράθυρο» τη
λογική της «αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριµένα: ο προτεινόµενος τρόπος
συγκέντρωσης των διαγωνισµάτων έχει µεγάλες οµοιότητες µε την κατάθεση θεµάτων στους
Σχολικούς Συµβούλους που ζητούσε η εγκύκλιος για τον «προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού
έργου» και που αντιµετωπίσαµε µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. ∆εν είναι σύµπτωση ότι
το έγγραφο αποστέλλεται ένα µήνα µετά την αποτυχηµένη απόπειρα εφαρµογής της
εγκυκλίου για τον «προγραµµατισµό» και ο συντάκτης της είναι ο ίδιος! Εµµέσως πλην
σαφώς, λοιπόν, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. επαναφέρει την εγκύκλιο για τον «προγραµµατισµό του
εκπαιδευτικού έργου».
Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ΥΠΕΠΘ προσπαθεί να εθίσει τους εκπαιδευτικούς, µέσα από
διάφορους τρόπους, σε µια διαδικασία υποβολής θεµάτων στους Σχολικούς Συµβούλους και
γενικότερα «λογοδοσίας» σε αυτούς – µετατρέποντάς τους από συµβούλους σε ελεγκτές των
εκπαιδευτικών. Στρώνει ουσιαστικά το δρόµο σε µορφές διοικητικού ελέγχου-χειραγώγησης
που στερούν από τον εκπαιδευτικό το «οξυγόνο» της δουλειάς του, την εκπαιδευτικήπαιδαγωγική του αυτονοµία. Έτσι, µπορεί το έγγραφο να µιλάει για «συνεργασία», αλλά στην
πράξη αυτή η «συνεργασία µε τον/την Σύµβουλο» µετατρέπεται σε εργασιακή πίεση και µε τα
ασφυκτικά χρονικά όρια που θέτει για την κατάθεση των θεµάτων - γεγονός που δηµιουργεί
βάσιµες υποψίες ότι ο στόχος των εµπνευστών της εγκυκλίου είναι άλλος από τον
εµπλουτισµό της ιστοσελίδας µε «υλικό».
Επιπλέον, η πίεση που ασκείται και στους Σχολικούς Συµβούλους και στους
εκπαιδευτικούς για τη συγκέντρωση των διαγωνισµάτων, µπορεί να οδηγήσει σε αντιγραφές
από διάφορες πηγές, µε αποτέλεσµα να προκύψουν και νοµικά ζητήµατα. Αναρωτιόµαστε:
γιατί δεν υπάρχει η διευκρίνιση για το πώς θα αξιοποιηθεί το υλικό ή ποια επιτροπή
Σχολικών Συµβούλων θα κάνει την αξιολόγηση ή ακόµα για το αν τα διαγωνίσµατα θα
σταλούν επώνυµα ή ανώνυµα; Αν είναι ανώνυµα πώς θα γίνει η καταχώριση στο e-yliko,
όταν όρος για την ανάρτηση οποιασδήποτε διδακτικής πρότασης είναι η επωνυµία; Πώς
προστατεύονται, εξάλλου, τα πνευµατικά δικαιώµατα των συντακτών των διαγωνισµάτων;
Ποιος µας εγγυάται ότι µέσα σε ένα καθεστώς ανωνυµίας δεν θα χρησιµοποιηθεί για την
έκδοση βοηθηµάτων το υλικό που θα συγκεντρωθεί;

Φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν σηµαίνουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει υλικό για όποιους
εκπαιδευτικούς θέλουν να το συµβουλευθούν. Αντίθετα, θεωρούµε αναγκαίο όρο για την
Εκπαίδευση την αλληλοβοήθεια και την ανταλλαγή εµπειριών ανάµεσα στους
εκπαιδευτικούς καθώς και τη δηµιουργία Κέντρων Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου,
σύµφωνα µε τις εδώ και χρόνια προτάσεις του κλάδου.
Όµως κι εδώ το ΥΠ.Ε.Π.Θ. υποτάσσει πραγµατικές ανάγκες και αυτονόητες
απαιτήσεις των εκπαιδευτικών στους κεντρικούς πολιτικούς του στόχους που δεν έχουν
καµιά σχέση µε αυτές. Έτσι, αντί λ.χ. να αντιµετωπίσει σοβαρά το ζήτηµα της επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών, προωθεί µηχανισµούς διοικητικού ελέγχου και χειραγώγησής τoυς.
Για όλους αυτούς τους λόγους καλούµε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να αποσύρει το παραπάνω
έγγραφο. Καλούµε επίσης τους συναδέλφους/σες να µη στείλουν θέµατα στους
Σχολικούς Συµβούλους και τους Σχολικούς Συµβούλους να σταθούν στο πλευρό του
αγωνιζόµενου κλάδου ώστε να µη συνεργήσουν και µε αυτό τον τρόπο στην
προωθούµενη συντηρητική αναδίπλωση της Εκπαίδευσης.
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