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     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
“Goneis.gr” ή  «το δηµόσιο σχολείο στην υπηρεσία των ιδιωτών» !  

 
 Μέσα  σ’ ένα κλίµα αµφισβήτησης εργασιακών δικαιωµάτων και θεµελιωδών συλλογικών 
µας κατακτήσεων (εγκύκλιος για τον περίφηµο προγραµµατισµό της ύλης, συνακόλουθη για την 
Π.∆.Σ,) το ΥΠΕΠΘ επιµένει να προκαλεί τα δηµοκρατικά µας αισθήµατα και επανέρχεται µε 
νέα εγκύκλιο. 
 Με την εγκύκλιο αυτή που εξέδωσε το Υπουργείου Παιδείας και αναφέρεται στην 
επιµόρφωση των γονέων των µαθητών του γυµνασίου στις νέες τεχνολογίες, θέτει το ∆ηµόσιο 
Σχολείο και και τους καθηγητές του στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση των συµφερόντων των ιδιωτών 
και επιχειρηµατικών οµίλων.  
 Βεβαίως και δε διαφωνούµε µε την επιµόρφωση των γονέων των µαθητών µας, όπως και 
κάθε άλλου εργαζόµενου πολίτη ή ανέργου, στις νέες τεχνολογίες και  στη σωστή χρήση του 
διαδικτύου. Όµως είναι προφανές ότι για το σκοπό αυτό οφείλει η πολιτεία να αξιοποιήσει τις 
∆ηµόσιες υπηρεσίες επιµόρφωσης, µε διαφάνεια και σοβαρότητα.  
 Αντίθετα, όµως, διαπιστώνουµε ότι στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ εξώφθαλµα και 
προκλητικά προωθούνται  τα συµφέροντα των ιδιωτών και αγνοούνται  εντελώς οι  δηµόσιοι φορείς.  
 Και δε φτάνει αυτό, έχει το θράσος το ΥΠΕΠΘ να  θέλει να αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς 
των δηµοσίων Γυµνασίων όλης της χώρας, αυξάνοντας, παράνοµα και παράτυπα, τις 
εξωδιδακτικές τους υποχρεώσεις (που έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολλές λόγω της έλλειψης 
γραµµατέων, επιστατών, φυλάκων ) να συµβάλουν υποχρεωτικά στην υλοποίηση του παραπάνω  
προγράµµατος για το οποίο θα χρυσοπληρωθούν οι ιδιώτες [χωρίς βεβαίως καµιά αµοιβή  για το 
σχολείο ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό]!  
 Είναι ενδεικτικό του τι θα επακολουθήσει αν αυτό εφαρµοστεί, το γεγονός ότι ήδη κατακλύζουν τα 
σχολεία «προσφορές» ιδιωτών, µε αµοιβή 35 ευρώ  ανά επιµορφούµενο γονέα, αν το σχολείο 
προωθήσει την τάδε ή δείνα ιδιωτική επιχείρηση επιµόρφωσης…  
   
-    Καλούµε το ΥΠΕΠΘ  να αποσύρει  ΑΜΕΣΩΣ την εγκύκλιο  
-    Καλούµε τους συλλόγους διδασκόντων να µην υλοποιήσουν την παράνοµη αυτή εντολή του 

ΥΠΕΠΘ. Υπενθυµίζουµε ότι µόνο αρµόδιο όργανο για την ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών 
είναι ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων.  

-    ∆εν θα επιτρέψουµε την καθυπόταξη της ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ στα ιδιωτικά 
συµφέροντα    

 

 
                                                                                   


