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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να
επιβάλει μια νεοφιλελεύθερης έμπνευσης αντιδραστική «μεταρρύθμιση» στο πνεύμα των
κατευθύνσεων της «Λισαβόνας» και της «Μπολόνια». Το τελευταίο διάστημα εντάθηκαν οι
προσπάθειες για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας σε όλες πλέον τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να απειλεί μέχρι και με πρόωρες εκλογές με
σημαία τη «μεταρρύθμιση» στην εκπαίδευση, στην προσπάθειά της να κατασιγάσει τις
μαζικές αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας ‐ και όχι μόνο. Επρόκειτο όμως για μια
«διάτρητη σημαία» σε όλα τα ζητήματα, από το θεμελιακό ζήτημα της συνεχιζόμενης
καθήλωσης‐μείωσης των εκπαιδευτικών δαπανών, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις,
μέχρι το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης και το βασικό προσανατολισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος, όπως δομείται από τα νέα μέτρα και τις σχετικές εξαγγελίες.
Αποτέλεσμα αυτής της προωθούμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής είναι η όξυνση
των προβλημάτων της σχολικής στέγης. Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο
προβαλλόμενο με νεοφιλελεύθερη κομπορρημοσύνη «μαγικό ραβδί» των Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για τη δήθεν άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος
της σχολικής στέγης και την ένταξή του επίσημα στους σχεδιασμούς του ΟΣΚ. Στην ουσία
πρόκειται για νέα εκχώρηση στο «κερδοσκοπικό» κατασκευαστικό κεφάλαιο, ενώ
ταυτόχρονα εγκαινιάζεται η εμπορευματική χρήση των σχολικών μονάδων για την
«απόσβεση» της ιδιωτικής επένδυσης (υπόγεια parking, internet café στα ισόγεια κ.λπ.).
Η εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων υπήρξε μια
επώδυνη διαδικασία που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ειδικά στο Γυμνάσιο. Από την
αρχή εκφράσαμε τη ριζική μας αντίθεση με τις αυταρχικές, συγκεντρωτικές και
αντιδημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
Εκφράζουμε, επίσης, 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.
Δεν πρέπει, επίσης, να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην έκθεση του
περιβόητου ΕΣΥΠ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα πραγματικά
αντιδραστικό «ντοκουμέντο». Καλύπτει θέματα από την καθιέρωση της «οικονομικής
αυτοτέλειας» των σχολικών μονάδων και των «οικονομικών υποδιευθυντών» (μάνατζερ),
με ουσιαστικό στόχο την αυτοχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, μέχρι τον
πολλαπλασιασμό των εξετάσεων τύπου «Αρσένη» από τη Γ΄ Γυμνασίου σε όλο το Λύκειο,
από την κυριαρχία των διαδικασιών αξιολόγησης μέχρι την «Ακαδημία Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης» ως συστήματος επιλογής για διορισμούς στην εκπαίδευση, αμφίβολης
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αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας, και την επιβάρυνση της υποχρεωτικής παραμονής
των εκπαιδευτικών στο σχολείο κατά 10 ώρες πέρα του διδακτικού ωραρίου.
Το 2006‐07 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο αντιεκπαιδευτικός νόμος για την ΤΕΕ (ν.
3475/06) με τις γνωστές, πλέον, αρνητικές συνέπειες για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση, τους μαθητές μας και τους συναδέλφους μας κλάδων και ειδικοτήτων. Τις
συνέπειες αυτές έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει. Με
Υπουργικές Αποφάσεις που υλοποιούν το νόμο αυτόν καταργούνται αρκετές ειδικότητες
από τα ΕΠΑΛ, ενώ ταυτόχρονα τελούν ακόμη υπό κατάργηση σχολικές μονάδες της ΤΕΕ και
οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε εργασιακή ανασφάλεια
Οι προτάσεις του κλάδου μας για τα την ΤΕΕ κινούνται σε εντελώς αντίθετη
κατεύθυνση από τις επιλογές της Κυβέρνησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ν. 3475/06,
του οποίου απαιτούμε την άμεση κατάργηση. Έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει το
Υπουργείο Παιδείας γιατί συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά τις τεκμηριωμένες προτάσεις του
κλάδου μας.
Επιβεβαιώνονται και από τις μέχρι σήμερα εξελίξεις οι εκτιμήσεις μας, πως βασικό
χαρακτηριστικό των αλλαγών που προωθεί το ΥΠΕΠΘ για την ΤΕΕ είναι η στροφή του
μαθητικού δυναμικού στην πρόωρη κατάρτιση, αφενός μέσα από ένα τετραπλό,
ουσιαστικά, δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το γυμνάσιο
(ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΣ άλλων Υπουργείων όπως οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και
Μεταγυμνασιακά ΙΕΚ), και αφετέρου μέσα από τον εξοβελισμό από τα ΕΠΑΛ πολλών
ειδικοτήτων που μέχρι σήμερα υπήρχαν στα ΤΕΕ και τη μεταφορά τους σε σχολές
κατάρτισης, τις ΕΠΑΣ.
Για 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.
Και ενώ θα έπρεπε να οδηγούμαστε στη διεύρυνση της πρόσβασης προς την
τριτοβάθμια εκπαίδευση –προς αυτή την κατεύθυνση ωθεί άλλωστε και η αναγκαιότητα
καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για την οποία έχει δεσμευτεί και η
σημερινή κυβέρνηση– ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή νόμος που
προβλέπει την καθιέρωση της βαθμολογικής βάσης στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Πρόκειται ουσιαστικά για μέτρο αποκλεισμού, που οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση,
τη μείωση, δηλαδή, του φοιτητικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα και οι παρενέργειες
του μέτρου αυτού είναι η ενίσχυση της τάσης προσφυγής στα κάθε είδους φροντιστήρια,
η αύξηση της φοίτησης σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και στα ποικιλώνυμα ιδιωτικά
«κέντρα ελεύθερων σπουδών», το κλείσιμο σχολών στην περιφέρεια, καθώς και
παραπέρα στρεβλώσεις στο ίδιο το εξεταστικό σύστημα.
Τελικά, το αποσπασματικό αυτό μέτρο ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς στη
μόρφωση και πλήττει τις ασθενέστερες τάξεις. Είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των
δαπανών για την παιδεία, αφού οδηγεί σε κλείσιμο πολλές σχολές, και του περιορισμού
των διεξόδων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρά την αντίθετη, καθολική απαίτηση
για τη διεύρυνσή της. Όσο η εκπαιδευτική πολιτική καθοδηγείται από το δόγμα «η αγορά
αποφασίζει», τόσο η παιδεία ως κοινωνικό αγαθό θα υποτάσσεται στο χρήμα και το
θεμελιακό δικαίωμα όλων για πρόσβαση στη γνώση θα γίνεται εμπόρευμα.
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Διεκδικούμε:
• Άμεση αύξηση δημόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον,
με στόχο αυτές να φτάσουν στο 7% του ΑΕΠ ή το 15% του Προϋπολογισμού.
 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.
 Άμεση καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης με προοπτική το
ενιαίο 12χρονο σχολείο. Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Όχι στην
υπαγωγή της προσχολικής αγωγής στους Δήμους και στους ιδιώτες. Όχι στη
«σχολειοποίησή» της.
 Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση.
 Στο πλαίσιο της μεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για την ΤΕΕ (παραμένει ισχυρή η
σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ – Ιούνης 2006),
προτείνουμε τα παρακάτω άμεσα μέτρα:
9 Κατάργηση όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα
δευτεροβάθμια τεχνικο‐επαγγελματική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα
υπουργεία (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας) και υπαγωγή τους στο ΥΠΕΠΘ.
9 Καμιά κατάργηση σχολικής μονάδας, τομέα και ειδικότητας στην ΤΕΕ.
Κατάργηση της διάταξης του νόμου που απαγορεύει στους απόφοιτους Λυκείων
να εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας.
9 Διασφάλιση της μόνιμης εργασιακής σχέσης για όλους τους εκπαιδευτικούς της
ΤΕΕ.
9 Ανεξάρτητα από δομές και συστήματα μετάβασης, όλοι οι μαθητές/‐τριες
πρέπει να έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα «οριζόντιας κινητικότητας»
καθώς και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι που καθιστά
απαγορευτικό ο νέος νόμος για την ΤΕΕ με την καθιέρωση των ΕΠΑΣ
9 Να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, λειτουργικά
συνδεδεμένο με τη δευτεροβάθμια εκπάιδευση, που θα αξιοποιεί την υποδοµή
και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ, και θα µπορεί να περιλαµβάνει το
σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήµερα, αλλά και όποια άλλη κριθεί
αναγκαίο να δηµιουργηθεί µε βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, µε
ταυτόχρονη κατάργηση και ενσωµάτωση σε αυτό κάθε άλλης µορφής
επαγγελµατικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.).
9 Να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι ειδικότητες για τις
οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
9 Να κατοχυρωθεί πραγματική και ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης των
αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ‐ΑΤΕΙ), χωρίς τους
φραγμούς και τις διακρίσεις που υφίστανται σήμερα, και αναλογικά με το
μαθητικό δυναμικό της ΤΕΕ.
 Ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το απολυτήριο που
θα αποκτάται με ενδοσχολικές εξετάσεις. Στο μεταβατικό χρονικό διάστημα η
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να γίνεται μετά την αποφοίτηση από το
Λύκειο, με πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων με την
ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Συνεχή διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τελικό στόχο
την κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων με την αντίστοιχη γενναία
χρηματοδότηση των υποδομών των ιδρυμάτων της.
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 25 μαθητές στο τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές στα εργαστήρια.
 Κατάργηση του μέτρου της βαθμολογικής βάσης του 10 ως ελάχιστου
προαπαιτούμενου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αποκλείει
από την Γ/βάθμια Εκπ/ση χιλιάδες νέους από τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα και
τους εξωθεί στα ιδιωτικά δίκτυα κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κολέγια κ.λπ.).
 Ουσιαστική αλλαγή του πλαισίου της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ώστε να
λειτουργεί με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, και έγκαιρη έναρξή της
στην αρχή του διδακτικού έτους.
 Ουσιαστικά μέτρα και πολιτικές αντισταθμιστικής εκπαίδευσης – να
λειτουργήσουν άμεσα Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας βάσει επιστημονικού
σχεδιασμού.
 Όχι στο νομοθετικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, που αναθέτει σε ιδιώτες και εταιρείες την
ανέγερση σχολείων και άλλων δημόσιων υποδομών και οδηγεί στην ανοιχτή
εμπορευματοποίηση της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, σε αύξηση του
κόστους και στη δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων στις σχολικές μονάδες.
 Άμεση κατάρτιση, ψήφιση και εφαρμογή νέου νόμου, που θα διασφαλίζει την
αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, και
κατάργηση του νόμου 3467/06, χωρίς αποκλεισμούς κλάδων.
 Καμία υλοποίηση των περιεχομένων ‐ προτάσεων της Έκθεσης του ΕΣΥΠ για τη
Β/βάθμια Εκπ/ση (αξιολόγηση, εξετάσεις, ωράριο καθηγητών, υποδιευθυντές
μάνατζερ κ.λπ.)
 Πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων και εξοπλισμό τους με όλα τα
απαιτούμενα μέσα (σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσα υπολογιστών κ.λπ.),
βάσει ενός σωστά σχεδιασμένου μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού.
 Ανάπτυξη της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης σε όλα τα
επίπεδα και τους θεσμούς της εκπαίδευσης.
 Αποτελεσματικά μέτρα στήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 Το δημόσιο σχολείο (μέχρι τα 18 χρόνια) να

παρέχει πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας επιπέδου Α σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα από δημόσιες εξετάσεις.
 Να ενταχθεί στη βασική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και η παιδαγωγική
κατάρτιση.
 Επιμόρφωση των καθηγητών με τη συνεργασία των ΑΕΙ, με δημοκρατική
οργάνωση και ενεργό συμμετοχή των επιμορφουμένων. Ουσιαστική εισαγωγική
επιμόρφωση μετά το διορισμό. Ετήσια περιοδική επιμόρφωση με απαλλαγή από τα
διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς. Πολύμορφη, βραχύχρονη
επιμόρφωση με τις ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις (ΑΕΙ, απαλλαγή από
διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.).
 Θεσμοθέτηση της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και σύνδεσή της με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Φορέας πρέπει να
είναι τα ΑΕΙ. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων να γίνεται με αξιοκρατικές και
αδιάβλητες διαδικασίες, ενώ πρέπει να προβλέπονται κίνητρα τόσο για τους
μετεκπαιδευόμενους όσο και για τους διδάσκοντες και επιβλέποντες καθηγητές.
 Ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΙΚΥ και διεύρυνση και
ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
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