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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

«Σχολεία για το 21ο αιώνα»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ε.Ε (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) µε βάση τη «Στρατηγική της Λισσαβόνας» έχει ξεκινήσει τη
διαβούλευση για τη Σχολική Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θέµατα της
διαβούλευσης είναι και το: «Σχολεία για το 21ο αιώνα».
Το κείµενο διαβούλευσης περιλαµβάνει τις κατευθύνσεις της ΕΕ αναφορικά µε την
εκπαίδευση στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προβλήµατα που, κατά τους
συντάκτες του κειµένου, αντιµετωπίζει το σηµερινό σχολείο. Στο κείµενο περιλαµβάνονται και 8
ερωτήσεις, που συνιστούν τους βασικούς άξονες της προτεινόµενης από την ΕΕ διαβούλευσης και
αφορούν βασικά εκπαιδευτικά προβλήµατα και τους τρόπους αντιµετώπισής τους. Σ’ αυτές τις
ερωτήσεις µπορούν να απαντήσουν φορείς ή και µεµονωµένα άτοµα (γονείς, µαθητές, δάσκαλοι
κλπ).
Σκοπός της διαβούλευσης, όπως αναφέρεται το εισαγωγικό κεφάλαιο, είναι να υπηρετήσει τη
στρατηγική της Λισαβόνας, που αποσκοπεί στο «να καταστήσει την ΕΕ την πιο δυναµική και
ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου έως το 2010».
Η φιλοσοφία του κειµένου της διαβούλευσης διαπνέεται από τις θέσεις της «Στρατηγικής
της Λισσαβόνας». Αποτελεί µια ακόµη προσπάθεια αποδιάρθρωσης και αναδιατύπωσης των
εννοιών µάθηση και εκπαίδευση, προβάλλοντας την ανάγκη σχεδιασµού στρατηγικών
εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της αγοράς και
της απασχόλησης – απασχολησιµότητας.
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές που προτείνονται επιχειρείται να νοµιµοποιηθούν κυρίως στη βάση
της αποτελεσµατικότερης εκµετάλλευσης των ανθρωπίνων πόρων, επιλογή που συγκροτεί το
προτεινόµενο µοντέλο ανάπτυξης µε στόχο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας
στην παγκόσµια αγορά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Οµοσπονδία µας στο τελευταίο Συνέδριό της (Ιούνιος 2007) προχώρησε σε µια συνολική
αποτίµηση των συνθηκών µέσα στις οποίες πραγµατοποιείται σήµερα το εκπαιδευτικό έργο.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αυτές η επίθεση του νεοφιλελευθερισµού στην Ελλάδα, την
Ευρώπη και τον κόσµο κλιµακώνεται. Σε παγκόσµιο επίπεδο η ανισότητα, η φτώχεια, η αύξηση
της εκµετάλλευσης, οι πολεµικές επεµβάσεις, η οικολογική καταστροφή είναι οι συνέπειες µιας
νέας βαρβαρότητας, που επικαθορίζει η κυριαρχία των ΗΠΑ, των υπερεθνικών µονοπωλίων, του
ΟΟΣΑ και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Στην Ευρώπη ο ανταγωνισµός αναγορεύεται σε
κυρίαρχο στόχο και, για να προωθηθεί, δίνεται βάρος στις διαρθρωτικές πολιτικές
(απελευθερώσεις αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, πολιτικές αγοράς εργασίας), αφού η δηµοσιονοµική
και η νοµισµατική πολιτική θεωρούνται «κλειδωµένες». Η στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί
το σύγχρονο εργαλείο αντεργατικών αναδιαρθρώσεων, ώστε να αποδοµηθεί ό,τι απέµεινε από το
κοινωνικό µοντέλο, το πρότυπο απασχόλησης καθώς και το ρυθµιστικό πλαίσιο προστασίας της
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εργασίας, και να διασφαλιστεί φτηνή εργατική δύναµη για το κεφάλαιο. Η επίθεση επεκτείνεται
και στα ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες.
Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές
της λεγόµενης «ευέλικτης ασφάλειας» (flexicurity). Άµεσο στόχο των ρυθµίσεων αυτών αποτελεί
η διεύρυνση των ευέλικτων µορφών εργασίας, που θα συνοδεύονται από ανατροπές στα
ασφαλιστικά δικαιώµατα µε παράλληλη υπόσκαψη των ΣΣΕ και κυρίως των όποιων όρων
προστασίας από τις απολύσεις.
Στο πλαίσιο των παραπάνω ευρύτερων πολιτικών προωθούνται και στη χώρα µας
νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές αλλαγές. Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί ζωτικής σηµασίας δηµόσια
αγαθά, ενώ η σκληρή λιτότητα, η καλπάζουσα ακρίβεια, η απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων
και η ανεργία διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Στο χώρο της εκπαίδευσης και µε επίκεντρο
κυρίως τα Πανεπιστήµια η πολιτική αυτή εκφράστηκε µε την προσπάθεια για την αναθεώρηση
του άρθρου 16 του Συντάγµατος (ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστηµίων) και την επιβολή του νέου
«νόµου – πλαίσιου» για τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ.
Από το Μάη του 2006 εκδηλώθηκε στην Ελλάδα ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κίνηµα, που
σηµάδεψε όχι µόνο τις εκπαιδευτικές, αλλά σε ένα βαθµό και τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας.
µαταιώνοντας ουσιαστικά την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγµατος και
δηµιούργησε επιπλέον προϋποθέσεις ακύρωσης στην πράξη του νέου «νόµου - πλαίσιου» για τα
ΑΕΙ – ΑΤΕΙ µε την πλήρη απονοµιµοποίησή του στη συνείδηση του λαού µας.
Είναι πλέον ξεκάθαρο για το συνδικαλιστικό µας κίνηµα ότι η υποβάθµιση της δηµόσιας
εκπαίδευσης σε όλους τους τοµείς (χρηµατοδότηση, οργάνωση, στελέχωση, περιεχόµενο,
λειτουργία, υποδοµές) έχει φτάσει σε οριακό σηµείο. Οι πολιτικές της συστηµατικής απαξίωσης
των εκπαιδευτικών και του δηµόσιου σχολείου έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη µόρφωση
της νέας γενιάς σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Αυτή την αντιλαϊκή πορεία έχουµε υποχρέωση
να αναχαιτίσουµε, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τους όρους για µια προοδευτική, δηµοκρατική
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.
Γενικότερα έχουµε εκφράσει την αντίθεσή µας στην εκπαίδευση της αγοράς και των
επιχειρήσεων, που προκρίνει στη θέση της µόρφωσης και της ολοκληρωµένης γνώσης την
εκµάθηση δεξιοτήτων, τη συσσώρευση πληροφοριών και ασπόνδυλες γνώσεις. Τα νέα αναλυτικά
προγράµµατα και βιβλία καθώς και οι εκπαιδευτικές «καινοτοµίες», όπως η ευέλικτη ζώνη ή η
ονοµαζόµενη διαθεµατικότητα, µε τον τρόπο που αυτές προωθούνται, είναι διαδικασίες που
ευνοούν την κυριαρχία του «σχολείου της αγοράς». Απαίτησή µας είναι οι εταιρείες και οι χορηγοί
να µην εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι απαντήσεις της ΟΛΜΕ στις ερωτήσεις της ΕΕ είναι οι εξής:
Ερώτηση 1: «Πώς µπορούν να οργανωθούν τα σχολεία έτσι ώστε να παρέχουν σε όλους
τους µαθητές το πλήρες φάσµα των βασικών ικανοτήτων;»
Για την Οµοσπονδία µας το σχολείο από άποψη δοµής, αναλυτικών προγραµµάτων, µεθόδων
διδασκαλίας, στόχων δεν είναι µία ουδέτερη, διαγνωστική διαδικασία. Συνδέεται µε την κοινωνική
κατανοµή της γνώσης και τον καταµερισµό εργασίας, άρα διαπλέκεται και υπηρετεί, φανερά ή όχι,
την οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική εξουσία, διαµορφώνει µε βάση τις κυρίαρχες αξίες
κοινωνικούς ρόλους και πρότυπα για τους αυριανούς πολίτες. Το ιδεολογικό και γνωστικό
περιεχόµενο και η κατανεµητική λειτουργία του σχολείου, ως συστατικού τµήµατος του κρατικού
εποικοδοµήµατος, εξαρτώνται από τον πολιτικό συσχετισµό δυνάµεων.
Ωστόσο, ο παρεµβατικός ρόλος των κοινωνικών και συνδικαλιστικών δυνάµεων µπορεί, κάτω
από προϋποθέσεις, να επηρεάσει σε προοδευτική κατεύθυνση τους στόχους του σηµερινού
σχολείου, να αναδείξει τις αντιφάσεις της κυρίαρχης πολιτικής και, κυρίως, να φέρει στο
προσκήνιο τις µορφωτικές ανάγκες των µαθητών και µαθητριών.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΟΛΜΕ προβάλλει το αίτηµα όλα τα παιδιά και οι νέες/νέοι ως την ηλικία
των 18 ετών να συµµετέχουν υποχρεωτικά σε 12χρονη γενική, δηµόσια και δωρεάν παρεχόµενη
εκπαίδευση, της οποίας πρέπει να προηγείται διετής δηµόσια και δωρεάν υποχρεωτική
προσχολική εκπαίδευση. Στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η διαµόρφωση µιας
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ολοκληρωµένης προσωπικότητας. Συνεπώς, παράλληλα µε τη γνωστική, τη σωµατική και την
αισθητική, θα λαµβάνεται µέριµνα και για τη συναισθηµατική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του
παιδιού και του νέου ανθρώπου. Το περιεχόµενο της µόρφωσης πρέπει να συνδυάζει τη θεωρία µε
την πράξη και την εφαρµογή και, ειδικά στο επίπεδο του Λυκείου, θα πρέπει να παρέχεται στο
πλαίσιο ενός ενιαίου λυκείου µέχρι την ηλικία των 18 ετών.
Το σχολείο οφείλει να γνωρίσει σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες τα βασικά στοιχεία
όλων των εφαρµοσµένων και ανθρωπιστικών επιστηµών, αλλά και τα βασικά στοιχεία της
βιοµηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόµενης τεχνολογίας. Μόνο αυτή η ενιαία
µόρφωση θα συνδέσει δηµιουργικά το σύστηµα, το περιεχόµενο, τη µέθοδο εργασίας, της γενικής
µόρφωσης µε τις νέες συνθήκες και τις ανάγκες της σηµερινής παραγωγής και µίας ανάπτυξης σε
όφελος των ανθρώπων και όχι των κερδών και µάλιστα για τους λίγους και ισχυρούς. Και, φυσικά,
δεν συνδέουµε αυτή την ενιαία µόρφωση µε τη στενή επαγγελµατική, ή µε την
φροντιστηριοποιηµένη προπαίδευση για τα Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.. Αντίθετα, η εκπαίδευση πρέπει να
παρεµβαίνει δυναµικά στις µεταβολές που συντελούνται στην παραγωγή και την κοινωνία. Αυτή
τη µόρφωση ζητάµε για όλα τα παιδιά του λαού µας.
Ειδικότερα για το Γυµνάσιο, βασικά προβλήµατα που διεκδικούµε να αντιµετωπιστούν άµεσα,
είναι:
¾ τα µεγάλα ποσοστά οργανικού και λειτουργικού αναλφαβητισµού,
¾ η έλλειψη σωστής σύνδεσης ανάµεσα στο Γυµνάσιο και στο ∆ηµοτικό,
¾ η εµµονή σε παραδοσιακές, άκαµπτες διδακτικές πρακτικές που δε λαµβάνουν υπόψη τους
την ιδιαιτερότητα των µαθητών/µαθητριών,
¾ η υποβάθµιση του συλλογικού πνεύµατος και της αλληλεγγύης,
¾ ο εθνοκεντρικός και µονοδιάστατος πολιτισµικά χαρακτήρας του προγράµµατος και του
παιδαγωγικού κλίµατος στο σχολείο,
¾ το σοβαρό έλλειµµα στον τοµέα της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, που οδηγεί πολλούς
µαθητές και µαθήτριες σε πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών.
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδει η ΟΛΜΕ στη δοµή και την οργάνωση της λυκειακής βαθµίδας.
Κατά την άποψή µας, στόχος προοπτικής πρέπει να είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου τύπου
σχολείου στη λυκειακή βαθµίδα, ενός πραγµατικού Eνιαίου Λυκείου, που θα αξιοποιεί τα θετικά
χαρακτηριστικά του πολυκλαδικού λυκείου, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 12χρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στόχοι αυτού του σχολείου θα είναι:
α) η παροχή ουσιαστικών εφοδίων στους µαθητές µας για µια δηµιουργική κοινωνική και
επαγγελµατική εξέλιξή τους και
β) η ενιαιοποίηση των σχολικών επιλογών (γενικής και τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης)
και την αποµείωση του κατανεµητικού ρόλου του σχολείου.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα αυτού του Ενιαίου Λυκείου είναι τα εξής:
¾ κρατά στο πλαίσιο του σχολείου το µαθητικό πληθυσµό που συνεχίζει τις σπουδές στη
βαθµίδα του λυκείου µετά την αποπεράτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
¾ συνδέει στο υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο τη θεωρία µε την πράξη,
¾ συµβάλλει στην άµβλυνση των στερεοτύπων που συνδέονται µε τη διανοητική και τη
χειρωνακτική εργασία,
¾ παρέχει υψηλότερου επιπέδου γενική µόρφωση, αναγκαία για µια πιο επιτυχή
παρακολούθηση οποιασδήποτε περαιτέρω εξειδίκευσης,
¾ παρέχει τη δυνατότητα περισσότερων επιλογών σε ό,τι αφορά την οριζόντια
διαπερατότητα (δυνατότητα µετακίνησης ανάµεσα σε κύκλους και κατευθύνσεις που
λειτουργούν παράλληλα στο πλαίσιο του ενιαίου σχολείου),
¾ συµβάλλει στην άµβλυνση των συνεπειών των κοινωνικών ανισοτήτων στον τοµέα της
µόρφωσης.
Ωστόσο, δεν αγνοούµε και την υπάρχουσα κατάσταση στο επίπεδο του Λυκείου. Η άµεση και
ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε στόχο και προοπτική την ισότιµη ένταξή της στη Λυκειακή
βαθµίδα, µε βάση τις αρχές που έχει υιοθετήσει η ΟΛΜΕ, αποτελεί επίσης βασική επιδίωξή µας.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κατοχυρώνεται ο δηµόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της τεχνικής
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επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και οι οργανικές θέσεις και η µόνιµη
σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.
Για να λειτουργεί αποτελεσµατικά το σχολείο που διεκδικούµε, ζητούµε την καθιέρωση
ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, 20 µαθητών στις
κατευθύνσεις της Γ΄ τάξης του Λυκείου και στην ΤΕΕ, και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα
εργαστήρια της ΤΕΕ των Γυµνασίων και των Λυκείων
Ζητούµε, επίσης τη λήψη ολοκληρωµένων µέτρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, όπως
είναι οι Ζώνες Εκπαιδευτικής προτεραιότητας, για να βοηθηθούν όλοι οι µαθητές να
ολοκληρώνουν την 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (βλ. απάντηση στην Ερώτηση 4).
Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουµε την απελευθέρωση της οικογένειας από δαπάνες για την
εκπαίδευση των παιδιών της που µπορεί και πρέπει να αναλάβει το κράτος. Για παράδειγµα, στον
τοµέα της εκµάθησης ξένων γλωσσών πρέπει το δηµόσιο σχολείο µέχρι τα 18 χρόνια να παρέχει
πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Α΄ σε µια ξένη γλώσσα τουλάχιστον και χρήσης Η/Υ
ύστερα από πιστοποίηση δηµόσιου χαρακτήρα.
Το πρόγραµµα σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου πρέπει να διαχωρίζονται, όσο
είναι δυνατόν, από την εξειδίκευση και την κατάρτιση. Πρέπει να προβλέπεται η ενίσχυση της
γενικής παιδείας και των γενικών τεχνολογικών γνώσεων, ώστε ο/η µαθητής/-τρια να αποκτά µια
σοβαρή µορφωτική υποδοµή αλλά και επαγγελµατικά εφόδια, για να είναι ικανός/-ή, εφόσον το
επιθυµεί, είτε να συνεχίσει τις σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε να συνεχίσει σε
µεταλυκειακή ειδίκευση (ενταγµένη στο εκπαιδευτικό σύστηµα) για την απόκτηση αντίστοιχων
επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Έχουµε εκφράσει, επίσης, την αντίθεσή µας σε µια εκπαίδευση της αγοράς και των
επιχειρήσεων, που προκρίνει στη θέση της µόρφωσης και της ολοκληρωµένης γνώσης την
εκµάθηση δεξιοτήτων, τη συσσώρευση πληροφοριών και ασπόνδυλες γνώσεις. Τα νέα αναλυτικά
προγράµµατα και βιβλία καθώς και οι εκπαιδευτικές «καινοτοµίες», όπως η ευέλικτη ζώνη ή η
ονοµαζόµενη διαθεµατικότητα, µε τον τρόπο που αυτές προωθούνται, είναι διαδικασίες που
ευνοούν την κυριαρχία του «σχολείου της αγοράς».
Γενικότερα, η Οµοσπονδία µας θεωρεί ότι δεν πρέπει να επιδιώκεται µέσω της
εκπαίδευσης η διάπλαση ενός µονοδιάστατου ανθρώπου, προσανατολισµένου στη ανάπτυξη.
Στο κείµενο διαβούλευσης «Σχολείο του 21ου αιώνα» επιχειρείται µια σοβαρή µετατόπιση
της έµφασης από την ολοκληρωµένη γνώση προς τη δεξιότητα. Οι κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήµες σταδιακά περιθωριοποιούνται και υποβαθµίζονται. Η αντίληψη
για το σχολείο αποβαίνει ευθέως ωφελιµιστική και εγγράφεται σε µια λογική καθαρά
οικονοµική-εµπορευµατική. Κατάρτιση και εκπαίδευση θεωρούνται πάνω απ' όλα εργαλεία
στην υπηρεσία της οικονοµίας, της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας και της
απασχόλησης. ∆ε θεωρούνται ως οικουµενικό δικαίωµα δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό.
Η παραδοσιακή απασχόληση (πλήρης και µόνιµη εργασία) θεωρείται πλέον παρωχηµένη.
Η κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη για επαρκή µόρφωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων
κάθε πολίτη επιδιώκεται να µετατραπεί σε µεγάλο βαθµό σε προσωπική ευθύνη κάθε
ατόµου, που πρέπει να µπορεί να δράττεται των ευκαιριών για κοινωνική πρόοδο και
προσωπική ολοκλήρωση. Η σχολική αποτυχία δε θεωρείται αποτυχία του εκπαιδευτικού
συστήµατος αλλά αποτυχία του ατόµου, που δεν έχει τις ικανότητες, τα απαιτούµενα
χαρακτηριστικά ή τη βούληση να επιτύχει. Το νέο εκπαιδευτικό ιδεώδες επιδιώκει να συνδυάσει
µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτισµική ταυτότητα µε την αποκλειστική έµφαση στην ευθύνη του κάθε
ατόµου ξεχωριστά ως προς την ένταξή του στη λεγόµενη κοινωνία της γνώσης. Κεντρικό σηµείο
της ακολουθούµενης πολιτικής είναι η τάση ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων και κοινωνικών
αγαθών, κάτι που προϋποθέτει και προωθεί τον ασφυκτικό περιορισµό του κράτους
πρόνοιας από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιδιώκεται έτσι να διαµορφωθεί ένας τύπος ανθρώπου και βασικά εργαζοµένου που πρέπει
να είναι ευέλικτος και προσαρµόσιµος στις κάθε είδους αλλαγές, ιδίως τις τεχνολογικές,
παραγωγικός και πειθήνιος. Να µην επιζητά την εξασφάλιση και τη µονιµότητα στην εργασία του.
Να είναι έτοιµος ν’ αλλάξει δουλειά πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Γενικά, να είναι
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προσαρµόσιµος στις απαιτήσεις της αγοράς. Και κυρίως να είναι δηλαδή συνεχώς
επανακαταρτίσιµος, έτοιµος να δεχτεί τη «νέα γνώση».
Για να καταστεί εφικτό το εκπαιδευτικό σύστηµα που προτείνουµε, η Οµοσπονδία µας θεωρεί
αναγκαία την αύξηση των δηµόσιων δαπανών στη χώρα µας στο 5% επί του Α.Ε.Π.
τουλάχιστον, µε την προοπτική να υπάρξει σύγκλιση σε ευρωπαϊκή κλίµακα στο επίπεδο των
χωρών που διαθέτουν τους περισσότερους πόρους, δηλ. στο 7% του Α.Ε.Π.
Ερώτηση 2: «Με ποιον τρόπο µπορούν τα σχολεία να εφοδιάζουν τους νέους ανθρώπους
µε ικανότητες και κίνητρα για µάθηση εφ’ όρου ζωής;»
Ήδη έχουµε περιγράψει το πρότυπο του σχολείου που επιδιώκει η ΟΛΜΕ. Η καθιέρωση ενός
τέτοιου σχολείου σε συνδυασµό µε την παιδαγωγική ανανέωσή του, την εξασφάλιση της
αναγκαίας υποδοµής και του κατάλληλα εξειδικευµένου και επαρκούς προσωπικού, και τη λήψη
ευρύτερων µέτρων για τη στήριξή του πιστεύουµε ότι θα δηµιουργήσει τη βάση για µια άλλη
σχέση του παιδιού και του νέου/της νέας µε το σχολείο και τη γνώση.
Σηµαντικό ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει η γενικευµένη, διετής υποχρεωτική προσχολική
καθώς και η προσχολική εκπαίδευση στη δηµιουργία µιας διαρκούς, θετικής σχέσης του
µελλοντικού πολίτη µε τη γνώση και τη µάθηση.
Το περιεχόµενο της γνώσης πρέπει να παρέχεται σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του παιδιού, να
κινείται στο επίπεδο των δυνατοτήτων του και να σέβεται το ρυθµό της ανάπτυξής του.
Είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται οι πρακτικές της διαφοροποιηµένης και της
εξατοµικευµένης διδασκαλίας / µάθησης, παράλληλα µε την οµαδική (µετωπική) διδασκαλία κατά
περίπτωση.
Ο έγκαιρος εντοπισµός και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν συγκεκριµένες οµάδες παιδιών (παιδιά µεταναστών, µε ειδικές ανάγκες, µε
µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.) είναι αναγκαίος (βλ. Ερώτηση 4).
Ερώτηση 3: «Πώς µπορούν να συµβάλουν τα σχολικά συστήµατα στην υποστήριξη της
µακροπρόθεσµης διατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη;»
Η θέση µας είναι σαφής: Αντιλαµβανόµαστε καταρχάς την ανάπτυξη ως συνολική ανάπτυξη
µε επίκεντρο τον άνθρωπο, µε σεβασµό στο περιβάλλον, στηριγµένη σε αρχές και αξίες όπως η
ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως ήδη
περιγράψαµε σε προηγούµενες αναφορές µας.
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα µπορούν να συµβάλουν σε µια τέτοια συνολική και πολυδιάστατη
ανάπτυξη των χωρών της Ευρώπης στο βαθµό που θα κινηθούν στις προδιαγραφές που
περιγράψαµε στις προηγούµενες απαντήσεις µας. Πέρα από τα όσα αναφέραµε ήδη, τονίζουµε
ιδιαίτερα τη σηµασία που έχει για το σχολείο να καλλιεργεί στους µαθητές και µαθήτριές του το
σεβασµό στην ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να παρέχει δυνατότητες εφαρµογής τους
στην πράξη στο χώρο του σχολείου. Αυτή η θέση µας, όµως, δεν σηµαίνει ότι η εκπαίδευση
µπορεί από µόνη της, χωρίς ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, να αντιµετωπίσει ευρύτερα κοινωνικά
προβλήµατα.
Γενικότερα, ο τύπος του αυριανού πολίτη – εργαζόµενου εξαρτάται από το περιεχόµενο
και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Στο τέλος της ολοκλήρωσης των 12ετών σπουδών ο νέος
άνθρωπος καλείται να πάρει αποφάσεις όχι µόνο για τον εαυτό του αλλά και για όλη την κοινωνία,
αφού έχει, εκτός των άλλων, και δικαίωµα ψήφου. Χρέος, λοιπόν, της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης είναι να ετοιµάσει στο σύνολό της την νεότητα, που θα ζήσει στη σύγχρονη
νεοελληνική οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική πραγµατικότητα και στην παγκόσµια υλική και
πνευµατική άµιλλα. Χρειάζεται, συνακόλουθα, η ορθολογική οργάνωση και διάρθρωση του
εκπαιδευτικού µας συστήµατος µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Χρειάζεται γρήγορη και
ενεργητική µεταµόρφωση του σχολείου προς την κατεύθυνση που προτείνουµε.
Ερώτηση 4: «Πώς µπορούν τα σχολικά συστήµατα να καλύψουν την ανάγκη προώθησης
της ισότητας, να ανταποκριθούν στην πολιτισµική πολυµορφία και να µειώσουν την πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου;»
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Το σχολείο αντιµετωπίζει σήµερα πολυάριθµες προκλήσεις. Η σχολική αποτυχία σε όλες της
τις µορφές εξακολουθεί να πλήττει όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό.
Συγκεκριµένες οµάδες παιδιών αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, τις οποίες συχνά τα
εκπαιδευτικά συστήµατα αγνοούν. Γενικά, οι νέοι που έχουν µεγαλώσει σε λιγότερο ευνοϊκό
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα, οι
µαθητές που προέρχονται από µειονοτικές ή µεταναστευτικές οµάδες αντιµετωπίζουν σοβαρές
δυσκολίες στην πρόσβασή τους στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης, όπως και τα παιδιά µε
ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα σε αρκετά κράτη µέλη. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει κατά καιρούς όρια προς επίτευξη από τις χώρες µέλη, αλλά τα µέτρα που
λαµβάνονται δεν έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Υπάρχει η τάση στην Ευρώπη να φοιτούν όλοι οι µαθητές, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους, στα συνήθη σχολεία για όλα τα παιδιά. Συµφωνούµε µε την άποψη ότι η
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισµούς, στο πλαίσιο των συνήθων σχολείων, παρέχει µια σηµαντική
βάση για την εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες σε όλες τις
πτυχές της ζωής τους. Σε κάθε περίπτωση όµως αυτή η ενταξιακή (ή εγκλειστική) πολιτική δεν
συνοδεύεται στον απαιτούµενο βαθµό από αντίστοιχα υποστηρικτικά µέτρα (εξασφάλιση πόρων,
ειδικό προσωπικό, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, επιµόρφωση όλων των εν ενεργεία
εκπαιδευτικών, ευαισθητοποίηση των παραγόντων της σχολικής κοινότητας και των ΜΜΕ), ώστε
η ένταξη να έχει θετικά αποτελέσµατα για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
∆ιακρίνουµε, επίσης, µια τάση το ενδιαφέρον της Ε.Ε για τις εκπαιδευτικές ανισότητες να
εστιάζεται στο τεράστιο οικονοµικό κόστος που κρύβουν καθώς και στα κοινωνικά προβλήµατα
που προκύπτουν από την πρόωρη εγκατάλειψη του. ∆εν αναφέρονται όµως οι αιτίες που
δηµιουργούν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, και πως αυτές κυρίως σχετίζονται µε τις ταξικές και
οικονοµικές ανισότητες. Για την Ε.Ε οι ταξικές ανισότητες στη µόρφωση εύκολα ανάγονται σε
«πολιτιστικές διαφορές».
Βασικός άξονας της δικής µας πρότασης είναι η καθολική, δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση σε
όλες τις βαθµίδες, που θα παρέχει µόρφωση, καλλιέργεια και εφόδια σε όλα τα παιδιά χωρίς
αποκλεισµούς µε παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία. Το δηµόσιο σχολείο, για µας, «χωράει»
όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, θρήσκευµα, κοινωνική τάξη, εθνικότητα και
φυσική κατάσταση. Κανένα παιδί κάτω από τα 18 στο σπίτι, στο δρόµο ή στην εργασία.
Προς αυτή την κατεύθυνση διεκδικούµε, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, άµεση καθιέρωση της
12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο, διετή
υποχρεωτική, δηµόσια προσχολική αγωγή και άµεση αναβάθµιση της ΤΕΕ και περιορισµένο
αριθµό µαθητών / µαθητριών σε κάθε σχολικό τµήµα (βλ. Ερώτηση 1). Ειδικά για την ΤΕΕ. στο
πλαίσιο των προτάσεων που έχουµε διατυπώσει για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
τονίζουµε ότι θα πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι της ΤΕΕ πραγµατική και όχι εικονική δυνατότητα
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), χωρίς τους φραγµούς και τις διακρίσεις
που υφίστανται σήµερα, και αναλογικά µε το µαθητικό δυναµικό της ΤΕΕ.
Σε ό,τι αφορά το σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, διεκδικούµε σταθερά
τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε αντίστοιχη, βέβαια, γενναία
χρηµατοδότηση των υποδοµών των ιδρυµάτων της και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού,
ώστε να µην υποβαθµίζονται συνεχώς οι σπουδές σε αυτά µε την είσοδο όλο και περισσότερων
φοιτητών µε την ίδια χρηµατοδότηση και την ύπαρξη σοβαρών κενών σε εκπαιδευτικούς. Η
ελεύθερη πρόσβαση θα πραγµατοποιείται µε βάση το απολυτήριο που θα αποκτάται µε
ενδοσχολικές εξετάσεις. Στο µεταβατικό χρονικό διάστηµα, µέχρι την καθιέρωση της ελεύθερης
πρόσβασης, η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση θα γίνεται µετά την αποφοίτηση από το
Λύκειο, µε πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισµένο αριθµό µαθηµάτων µε την ευθύνη της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Υποστηρίζουµε σταθερά τη δηµόσια και δωρεάν παρεχόµενη
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είµαστε αντίθετοι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Ελληνικού
Συντάγµατος, στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στη δηµιουργία ιδιωτικών
πανεπιστηµίων. Αγωνιζόµαστε ώστε να διασφαλιστεί ο δηµόσιος και ακαδηµαϊκός χαρακτήρας
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της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και για να καταργηθούν τα Κέντρα Ελεύθερων Σπουδών. Επίσης,
υποστηρίζουµε µέτρα όπως δωρεάν σίτιση, στέγαση και συγγράµµατα για τους σπουδαστές και
υποτροφίες για την απερίσπαστη αποπεράτωση των σπουδών τους σε προπτυχιακό και
µεταπτυχιακό επίπεδο.
Για την άµβλυνση των ανισοτήτων στον τοµέα της µόρφωσης προτείνουµε τη λήψη
ολοκληρωµένων µέτρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι Ζώνες Εκπαιδευτικής
προτεραιότητας, ώστε να βοηθηθούν όλοι οι µαθητές/-τριες να ολοκληρώνουν τη 12χρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση και να µειωθεί η µαθητική διαρροή. Παράλληλα, επιδιώκουµε την
αναβάθµιση, µετά από αναλυτική µελέτη, επιµέρους µέτρων και πρακτικών όπως είναι η
πρόσθετη διδακτική στήριξη, οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τµήµατα.
Η θεσµοθέτηση Περιοχών ή Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας συνιστά µια εκπαιδευτική
πρακτική που έχει αποδώσει θετικά αποτελέσµατα σε διάφορες χώρες, γι’ αυτό και η ΟΛΜΕ έχει
προτείνει την εφαρµογή τους (δοκιµαστική καταρχάς) και στην Ελλάδα. Η εφαρµογή τους, βάσει
επιστηµονικού σχεδιασµού, πιστεύουµε ότι µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στη µείωση των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων, του αναλφαβητισµού και της µαθητικής «διαρροής». Παράλληλα,
προτείνουµε µέτρα όπως πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων σε δικές τους κτιριακές
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό τους µε όλα τα απαιτούµενα µέσα (σχολική βιβλιοθήκη,
εργαστήρια, αίθουσα υπολογιστών κ.λπ.), βάσει ενός σωστά σχεδιασµένου µεσοπρόθεσµου
προγραµµατισµού, επαρκή στήριξη της λειτουργίας των σχολείων, στελέχωσή τους µε το
απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.) και ειδική
φροντίδα που απαιτείται για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές ή οµάδες του πληθυσµού.
Υποστηρίζουµε ότι το σχολείο πρέπει να καταστεί πολιτιστικό κέντρο και να παραµένει
ανοιχτό µε πρόσληψη προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διεπιστηµονικές
οµάδες ανά συγκρότηµα, γραµµατείς), ώστε να υπηρετούνται βασικές ανάγκες των παιδιών, να
λειτουργεί βιβλιοθήκη, οµάδες αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, προτείνουµε την περαιτέρω ανάπτυξη της διαπολιτισµικής και αντιρατσιστικής
εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και τους θεσµούς της εκπαίδευσης. ∆ιεκδικούµε, επίσης,
αποτελεσµατικά µέτρα στήριξης παιδιών µε ειδικές ανάγκες και µαθησιακές δυσκολίες.
Ερώτηση 5: Εάν ο στόχος των σχολείων είναι να ανταποκρίνονται στις επιµέρους
µαθησιακές ανάγκες του κάθε µαθητή, πώς θα πρέπει να διαµορφωθούν τα προγράµµατα, η
σχολική οργάνωση και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών;
Για τα σχολικά προγράµµατα ήδη έγινε λόγος (βλ. Ερώτηση 1). Επίσης, έγινε λόγος για την
ανάγκη διαφοροποιηµένων και εξατοµικευµένων πρακτικών διδασκαλίας και µάθησης, καθώς και
για την ανάγκη διαµόρφωσης ενός σχολικού περιβάλλοντος και κλίµατος που θα ευνοεί τη
µάθηση για όλα τα παιδιά.
Προσθέτουµε ότι άποψη της Οµοσπονδίας µας είναι ότι η ένταξη των παιδιών µε ειδικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες στα συνήθη σχολεία έχει όντως θετικές συνέπειες αλλά µόνο µε την
προϋπόθεση ότι έχουν διασφαλιστεί όλες οι αναγκαίες συνθήκες ώστε η ένταξη να καταστεί
επωφελής (υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµός, απαιτούµενο επιστηµονικό και βοηθητικό
προσωπικό, κατάλληλη υποστήριξη από την πολιτεία και επιµόρφωση όλου του εκπαιδευτικού και
λοιπού προσωπικού).
Η εργασία του εκπαιδευτικού γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική χωρίς να έχει την αναγκαία
στήριξη. εργάζεται µε τις ετερογενείς οµάδες µαθητών σε σχέση µε το παρελθόν. Επιβαρύνεται
συνεχώς µε ευθύνες και καθήκοντα χωρίς καµιά πρόνοια για τη στήριξη και ενίσχυσή του. Οφείλει
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες, να ανταποκριθεί στο
αίτηµα της εξατοµικευµένης µάθησης (αξίζει εδώ να προσθέσουµε ότι δεν γίνεται καθόλου λόγος
για διαφοροποιηµένη διδασκαλία και µάθηση, παρά µόνο για εξατοµίκευση) και να µάθει στους
µαθητές πώς να µαθαίνουν αυτόνοµα και για όλη τους τη ζωή. Τέλος, αναλαµβάνει, ενδεχοµένως,
επίσης πρόσθετα καθήκοντα λήψης αποφάσεων ή διοικητικά καθήκοντα.

7

Ερώτηση 6: Πώς µπορούν οι σχολικές κοινότητες να προετοιµάσουν τους νέους
ανθρώπους να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και να τους εµφυσήσουν θεµελιώδεις αξίες όπως η
ειρήνη και η ανοχή της διαφορετικότητας;
Είναι γεγονός ότι στα σχολεία των χωρών µελών της Ευρώπης παρατηρείται αύξηση των
περιστατικών χρήσης βίας καθώς και εκδηλώσεις ρατσισµού, ξενοφοβίας, οµοφοβίας και
σεξισµού. Η εκφοβιστική συµπεριφορά (bullying) αποτελεί πρόβληµα το οποίο πολλές χώρες
µέλη θεωρούν ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί κατά προτεραιότητα.
Πεποίθησή µας είναι ότι τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να εξετάζονται αποµονωµένα από τον
κοινωνικό τους περίγυρο, καθώς οι κοινωνικοί παράγοντες είναι αποφασιστικής σηµασίας για την
εµφάνιση και την ενίσχυσή τους. Επίσης, δεν πρέπει να υποτιµηθεί και ο σηµαντικός ρόλος των
ΜΜΕ, ιδίως της τηλεόρασης, που ασκεί σηµαντική επίδραση στα παιδιά και τους νέους.
Πέρα από τα γενικότερα κοινωνικά µέτρα, που ασφαλώς παραπέµπουν σε ένα διαφορετικό
πρότυπο ανάπτυξης, όπως έχουµε περιγράψει, θεωρούµε σηµαντικό για το σχολείο να
προετοιµάζει τα παιδιά για ένα κόσµο της εικόνας και της ψηφιακής τεχνολογίας και τους
ενδεχόµενους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχει. Η εκπαίδευση στα ΜΜΕ (media
education) είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ σήµερα.
Η συµβολή των εκπαιδευτικών θεωρούµε ότι αποτελεί κλειδί για την επιτυχία του σχολείου
και σε αυτό τον τοµέα. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο (ενδεχοµένως και την
πρόθεση) να µεταφερθούν οι ευθύνες για την αναποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης στους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, σε πολλά σχολεία το περιβάλλον είναι προβληµατικό. Επιθετική συµπεριφορά
απέναντι σε εκπαιδευτικούς καταγράφεται σε πολλά κράτη µέλη. Μια πρόσφατη µελέτη
κατέγραψε 37 διαφορετικούς περιβαλλοντικούς και οργανωτικούς παράγοντες που προκαλούν
στρες ή παθήσεις συνδεόµενες µε το στρες σε εκπαιδευτικούς. Εποµένως, τίθενται ζητήµατα
σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας και την υποστήριξη που χρειάζεται το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Ερώτηση 7: Πώς µπορεί να καταρτιστεί και να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό
ώστε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει;
Ενώ αναγνωρίζεται από την Ε.Ε ότι η συµβολή των εκπαιδευτικών αποτελεί κλειδί για την
επιτυχία του κάθε σχολείου, η πολιτική και οι κατευθύνσεις της, όπως και των επιµέρους χωρών
µελών, δεν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά έρχονται σε αντίθεση µε βασικές
κατακτήσεις των εργαζοµένων που έχουν άµεση σχέση µε την αποτελεσµατικότητα του
εκπαιδευτικού έργου, οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε ποικίλες µορφές εργασιακής ανασφάλειας
και αβεβαιότητας και έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό και
αναπόφευκτα στο ίδιο το εκπαιδευτικό έργο. Η µονιµότητα της εργασιακής σχέσης, ο πλήρης
σεβασµός των εργασιακών δικαιωµάτων για όλους τους εκπαιδευτικούς και οι αξιοπρεπείς µισθοί
είναι από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Σε σχέση µε την οικονοµική ανάβάθµιση των εκπαιδευτικών, βασικό άξονα των διεκδικήσεών
µας αποτελεί η διεκδίκηση µισθολογικών αυξήσεων, ώστε να ικανοποιηθεί το κεντρικό και
επίκαιρο αίτηµα «να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας». ∆ιεκδικούµε ένα νέο µισθολογικό
καθεστώς, που θα εξασφαλίζει στον/την εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να ασκεί απερίσπαστος/-η
το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του/της έργο ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Να έχει
επαρκή και διαρκή πρόσβαση στη βιβλιογραφία και τις εξελίξεις στους τοµείς της επιστήµης, της
Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής. Να υποστηρίζεται ουσιαστικά η συνεχής παρουσία και
συµµετοχή του/της στα πολιτιστικά δρώµενα και να µπορεί να αποχωρήσει από την υπηρεσία όσο
είναι ακόµα σε βιολογική και πνευµατική ακµή.
Αίτηµά µας είναι επίσης η διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα
του ασφαλιστικού µας συστήµατος και η ακύρωση των νέων, επώδυνων αντιασφαλιστικών
µέτρων, που προωθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Επίσης,
απαιτούµε πλήρη
ιατροφαρµακευτική και υγειονοµική περίθαλψη.
Στον τοµέα των εργασιακών δικαιωµάτων µας, απορρίπτουµε την αµφισβήτηση και σταδιακή
αναίρεση των κατακτηµένων εργασιακών δικαιωµάτων µας, που οδηγεί πολλούς συναδέλφους
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µας σε εργασιακή αβεβαιότητα, περιπλάνηση και ανασφάλεια. ∆ιεκδικούµε ελεύθερες και γνήσιες
Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο σε όλα τα επίπεδα, κατοχύρωση για τους
εκπαιδευτικούς του δικαιώµατος των ουσιαστικών κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας
εφ’ όλης της ύλης, παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο, σταθερή και µόνιµη
εργασία στην εκπαίδευση και προσλήψεις διδακτικού προσωπικού σύµφωνα µε τις πραγµατικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Αίτηµά µας είναι η κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωροµισθίου και
του αναπληρωτή (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης) και η άµεση
µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τέλος,
ζητούµε την πρόσληψη και τοποθέτηση γραµµατέων, επιστατών και φυλάκων σε όλα τα σχολεία.
Η αρχική εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι µια από τις πιο βασικές
προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ζητούµε:
(α) ένταξη της παδαγωγικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στη βασική εκπαίδευση του
διδακτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων,
(β) ουσιαστική εισαγωγική επιµόρφωση µετά το διορισµό στην εκπαίδευση,
(γ) συνεχή επιµόρφωση των καθηγητών µε τη συνεργασία των ΑΕΙ, µε δηµοκρατική
οργάνωση και ενεργό συµµετοχή των επιµορφουµένων, µε βασική αιχµή την καθιέρωση ετήσιας
περιοδικής επιµόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών µε ταυτόχρονη απαλλαγή για το διάστηµα της
επιµόρφωσης από τα διδακτικά τους καθήκοντα, και πολύµορφη, βραχύχρονη επιµόρφωση µε τις
ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις (συνεργασία των ΑΕΙ, απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα
κ.λπ.).
(δ) θεσµοθέτηση της µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και σύνδεσή της µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και
(ε) ουσιαστική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των κρατικών υποτροφιών, διεύρυνση του
θεσµού των εκπαιδευτικών αδειών και ενίσχυση των προγραµµάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ερώτηση 8: Πώς µπορούν οι σχολικές κοινότητες να έχουν την κατάλληλη ηγεσία και τα
κίνητρα που χρειάζονται για να επιτύχουν; Πώς θα αποκτήσουν την αρµοδιότητα να
αποφασίζουν οι ίδιες για το πώς θα αναπτυχθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις
µεταβαλλόµενες ανάγκες και στα µεταβαλλόµενα αιτήµατα;
Το ζήτηµα της αποτελεσµατικής λειτουργίας του σχολείου και της κατάλληλης οργάνωσης και
διοίκησής του δεν είναι ανεξάρτητο από τις γενικότερες συνθήκες µέσα στις οποίες καλείται να
λειτουργήσει.
Η εµπειρία των χωρών της Ευρώπης έχει δείξει ότι πολιτικές αποκέντρωσης ή
αποσυγκέντρωσης, στο βαθµό που ωθούν τα σχολεία να εφαρµόσουν προγράµµατα διαφορετικού
επιπέδου, ανάλογα µε το θεωρούµενο επίπεδο των µαθητών/µαθητριών κάθε σχολείου, µπορούν
εύκολα να οδηγήσουν σε σχολεία «διαφορετικών ταχυτήτων» σε βάρος των παιδιών των πιο
υποβαθµισµένων περιοχών στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Επισηµαίνουµε ότι προσπάθειες στη
Βρετανία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες να εφαρµοστούν µοντέλα κατηγοριοποίησης των σχολείων µε
βάση την αποτελεσµατικότητά τους κατέληξαν σε διεύρυνση των µορφωτικών ανισοτήτων από
σχολείο σε σχολείο, ακόµη και σε «σχολεία γκέτο». Συχνά σε διάφορες χώρες προβάλλεται µε
ιδιαίτερη έµφαση ως λύση η αξιολόγηση, εξωτερική και εσωτερική, και η λογοδοσία, και
επιστρατεύονται συστήµατα αξιολόγησης και κατάταξης των δηµόσιων σχολείων µε βάση τα
αποτελέσµατα εξωτερικών αξιολογήσεων εθνικής ή διεθνούς εµβέλειας. Συνήθως τέτοια
συστήµατα οδηγούν σε απόδοση των ευθυνών για τα όποια αρνητικά αποτελέσµατα στους
εκπαιδευτικούς. Εµείς δεν αποδεχόµαστε την αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και
την κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων µέσω της αξιολόγησης των σχολικών µονάδων.
Πιστεύουµε, επίσης, ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιείται αξιολόγηση ενός σχολείου ή µιας τάξης
ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονοµικό και το εκπαιδευτικό προφίλ των µαθητών. Σε ό,τι αφορά
την οργάνωση και διοίκηση σε επίπεδο σχολικής µονάδας, υποστηρίζουµε σταθερά την ανάδειξη
του συλλόγου διδασκόντων σε κυρίαρχο όργανο. Επίσης, διεκδικούµε παιδαγωγική ελευθερία και
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δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση ολόκληρου του νοµοθετικού πλαισίου µε το οποίο
επιχειρείται στη χώρα µας η «συµµόρφωση» - χειραγώγηση του εκπαιδευτικού.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το κείµενο ∆ιαβούλευσης βρίσκεται σε απόσταση από τους προβληµατισµούς και τις
προτεραιότητες που θέτει το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και
γενικότερα απέχει από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών και γι’ αυτό το
λόγο δεν µπορεί, κατά την άποψή µας, να αποτελέσει επαρκή βάση για διαβούλευση.
Καταθέτουµε τις δικές µας προτάσεις µας για το σχολείο του 21ου αιώνα όπως εµείς
οραµατιζόµαστε, διεκδικούµε και αγωνιζόµαστε γι΄ αυτό.
Η παιδεία είναι δηµόσιο αγαθό, θεµελιώδες δικαίωµα για κάθε άνθρωπο,
προαπαιτούµενο και δείκτης µιας σύγχρονης, δίκαιης και δηµοκρατικής κοινωνίας, µέσο για
την προσωπική ανέλιξη, την επαγγελµατική προοπτική και τη συνεχή µόρφωση των
πολιτών. Ο ρόλος που διαδραµατίζει είναι αποφασιστικός για τη διαµόρφωση πολιτών που θα
µπορούν να αντιµετωπίσουν κριτικά την κοινωνία και τις δοµές της, και θα έχουν τη θέληση και
τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τις εξελίξεις, σε τοπικό και σε παγκόσµιο επίπεδο, µε στόχο
τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ατοµική και
συλλογική ευηµερία.
Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εκπαίδευση όλων
των παιδιών χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής, χρώµατος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων,
εθνικότητας και κοινωνικής προέλευσης.
Πεποίθησή µας είναι ότι η µορφωτική λειτουργία δεν πρέπει να υποτάσσεται στις
απαιτήσεις της αγοράς. Αντίθετα, πρέπει να έχει ως βασική της επιδίωξη, τη συµβολή στη
δηµιουργία ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων, που θα είναι σε θέση να συµµετέχουν ενεργά σε
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας.
Τονίζουµε, επίσης, τη σηµασία που έχουν η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός για την προαγωγή
και τη διασφάλιση της ειρήνης σε όλο τον κόσµο, για µια παγκόσµια κοινότητα χωρίς πόλεµο,
θεµελιωµένη στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης ανάµεσα στους λαούς και του σεβασµού στα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Επισηµαίνουµε την ιδιαίτερη σηµασία του έργου των εκπαιδευτικών για τη διάπλαση
αυριανών πολιτών που θα σέβονται και θα εκτιµούν την προσφορά όλων των λαών του κόσµου
στη δηµιουργία του παγκόσµιου πολιτισµού ως πεδίου συνεννόησης και συνύπαρξης.

Υ.Γ. τα σχετικά κείµενα: α) «Σχολεία για το 21ο αιώνα» της Ε.Ε. και
β) την τοποθέτηση της ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Εκπαιδευτικών)
στο κείµενο της Ε.Ε.θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ, στον κόµβο «∆ιεθνείς Σχέσεις»
http://olme-attik.att.sch.gr/files/diethi/etuceolme21.doc
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