
Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερμοφ & Κορνάρου 2 
ΣΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 
www.olme.gr 
email: olme@otenet.gr       Ακινα, 23/9/2011 

 

«ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ», ΤΙΠΟTΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». 

 

Πιςτι ςτθν εφαρμογι τθσ μνθμονιακισ πολιτικισ κυβζρνθςθσ και τρόικασ, των 
ςυνεχϊν και χωρίσ τζλοσ περικοπϊν και τθσ κατεδάφιςθσ τθσ δθμόςιασ και δωρεάν 
παιδείασ, θ πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ αναςτζλλει τθ λειτουργία ι 
αποψιλϊνει και υποβακμίηει δομζσ και κεςμοφσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
που επί ςειρά ετϊν ςυμμετείχαν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθ ςτιριξθ 
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. 

Οι 700 περίπου πρότυπεσ Σχολικζσ Βιβλιοθήκεσ ς' όλθ τθν Ελλάδα (του 
προγράμματοσ ΕΠΕΑΕΚ) που για ζντεκα χρόνια λειτουργοφςαν, κλείνουν και 
ηθτείται από το Τπουργείο θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, τθσ υλικοτεχνικισ 
υποδομισ και των κλειδιϊν από τουσ μζχρι ςιμερα υπεφκυνουσ, οι οποίοι 
καταργοφνται. Σθν περίοδο μάλιςτα που ςτθν Αϋ Λυκείου ειςάγονται οι ερευνθτικζσ 
εργαςίεσ «project», για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτθ οι πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτισ 
χολικζσ Βιβλιοκικεσ. 

Αναςτζλλεται η λειτουργία των   Συμβουλευτικών Σταθμών Νζων, δομι που 
λειτουργεί από το 2000 και ζχει ςαν ζργο τθ ψυχοκοινωνικι κάλυψθ των αναγκϊν 
των ςχολικϊν μονάδων. Μια δομι που χρειάηονταν διεφρυνςθ για να καλφπτει όλεσ 
τισ ανάγκεσ των ςχολείων κάκε περιοχισ ουςιαςτικά καταργείται. Η πρόλθψθ και θ 
προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και θ ςτιριξθ των μακθτϊν που αντιμετωπίηουν 
προβλιματα, αλλά και θ ςτιριξθ του ζργου των εκπαιδευτικϊν για να 
διαχειρίηονται τζτοια κακθμερινά πλζον προβλιματα ςτο ςχολείο αποτελεί,  όπωσ 
φαίνεται, μια περιττι δαπάνθ για το Τπουργείο Παιδείασ που πρζπει να περικοπεί.  

Οι Σχολικζσ Δραςτηριότητεσ (Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Αγωγι Τγείασ και 
Πολιτιςτικά), κεςμόσ που από το 1992 που ξεκίνθςε μζχρι και ςιμερα προςζλκυςε 
χιλιάδεσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, περιορίηονται ςθμαντικά. Με τθν απόφαςθ 
του Τπ. Παιδείασ, που αφορά ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των Τπευκφνων, οδθγοφνται 
ςτθ ςυρρίκνωςθ και τθν κατά περίπτωςθ διαγραφι τομζων τουσ.  

Από τα 64 Κζντρα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, που υπιρχαν μζχρι πζρυςι, 
ζκλειςαν τα 10  και ςυγχωνεφτθκαν  κάποια άλλα, με αποτζλεςμα φζτοσ να 
λειτουργοφν 42, τθν ϊρα που ο πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ μασ βομβαρδίηει με 
ωραία λόγια για τθν «καλλιζργεια περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ. Και όλα αυτά για 
να υπθρετθκοφν κοντόφκαλμοι ςχεδιαςμοί εξοικονόμθςθσ κονδυλίων ςε βάροσ τθσ 
αλθκινισ παιδείασ.  

Οι δομζσ του ςχολικοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ καταργοφνται ςτθν 
πράξθ. Αρχικά καταργικθκαν τα ΓΡΑΤ, φζτοσ άδειαςαν από εκπαιδευτικοφσ τα 
ΓΡΑΕΠ και υπολειτουργοφν οριςμζνα ΚΕΤΠ (ζνα άτομο ανά διεφκυνςθ). Και αντί 
αυτοφ ςαν τα μανιτάρια ξεφυτρϊνουν ειδικά κζντρα και γραφεία «αγωγισ 
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ςταδιοδρομίασ», που παρζχουν υπθρεςίεσ με αντίτιμο από 80 ζωσ και 300 ευρϊ. Σο 
Εκνικό Κζντρο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΕΚΕΠ) άνοιξε πρόςφατα μθτρϊο 
ιδιωτικϊν κζντρων και γραφείων ςυμβουλευτικισ ςταδιοδρομίασ. 

Ακόμα, από το  προςχζδιο νόμου για «Σθν Οργάνωςθ των Περιφερειακϊν 

Τπθρεςιϊν Διοίκθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ» που πρόςφατα ιρκε ςτθ δθμοςιότθτα, 

φαίνεται, ότι δομζσ όπωσ ΚΕΔΔΥ, ΕΚΦΕ, ΠΛΗΝΕΤ κ.α.  ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ 
υποβακμίηονται και μπαίνουν ςτο αςφυκτικό εναγκαλιςμό - εποπτεία του τμιματοσ 
εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ, ενϊ ςτθ χειρότερθ εξαφανίηονται (αργά ι γριγορα). 

Όλα τα παραπάνω περικόπτονται βάναυςα ςτθ λογικι να μειωκοφν οι ανάγκεσ τθσ 
δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και να μειωκεί το εκπαιδευτικό προςωπικό. Λόγω των 
ελάχιςτων προςλιψεων τα δφο τελευταία χρόνια επιχειρείται θ κατάργθςθ όλων 
των ςθμαντικϊν εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, προκειμζνου να «εξοικονομθκοφν» 
εκπαιδευτικοί για τα ςχολεία. Σα μεγάλα κενά που παρουςιάηονται το Τπουργείο 
Παιδείασ προςπακεί να τα αντιμετωπίςει ψαλιδίηοντασ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 
Κατάργηςε 1.000 ςχολεία τθν περςινι χρονιά και ςχεδιάηει τθν κατάργθςθ και 
άλλων. Κατάργθςε τθν ΠΔΣ, τθν ενιςχυτική διδαςκαλία και τα αθλητικά ςχολεία. 
Τποβάκμιςε τθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςών επιβάλλοντασ μια δεφτερθ ξζνθ 
γλϊςςα ςε δθμοτικό και γυμνάςιο και μόνο Αγγλικά ςτο λφκειο. Καταργεί τθ 
διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν ςτο λφκειο, τθν πολιτικι αγωγι, τθν πλθροφορικι 
κ.λπ. που είναι απαραίτθτα για τθ μορφωτικι ςυγκρότθςθ των νζων. Τποβακμίηει 
τα Σχολεία Δεφτερησ Ευκαιρίασ μειϊνοντασ ςτο ελάχιςτο τουσ μόνιμουσ και με 
εμπειρία εκπαιδευτικοφσ ςε αυτά, προςλαμβάνοντασ ωρομίςκιουσ με «μπλοκάκι». 
Σζλοσ το υπουργείο Παιδείασ, με το τζχναςμα του ελαςτικοφ ορίου (25 + 10%) 
προςπακεί να επιβάλει τμιματα  από 28-30 μακθτζσ.  

Από ηην άλλη πλεςπά οι εκπαιδεσηικοί ασηοί θεζμοί είναι άτρηζηοι και 

αηαίριαζηοι  με ηις εκπαιδεσηικές αλλαγές ποσ προωθούνηαι («νέο ζτολείο», «νέο 

λύκειο»). Το «νέο ζσολείο» ζηηπίζεηαι ζηη λογική ηηρ παποσήρ αποζπαζμαηικών 

γνώζευν και δεξιοηήηυν, ζηην εδπαίυζη ηυν “αξιών” ηος “ζσολείος ηηρ αγοπάρ” και 

ηηρ καηάπηιζηρ. Όπυρ λέει και η «νέα εκπαιδεςηική ζηπαηηγική 2020» ηηρ 

Παγκόζμιαρ Τπάπεζαρ η εκπαίδεςζη ππέπει πλέον να πποεηοιμάζει ηος μαθηηέρ και 

ηιρ μαθήηπιερ μόνο για ςτηλέρ επιδόζειρ ζε ηεζη.  

Πποθανώρ λοιπόν για μια ηέηοια πολιηική, εκπαιδεςηικοί θεζμοί ζαν ηοςρ παπαπάνυ 

και πανηελώρ άσπηζηοι είναι και απαιηούν ηη διάθεζη πεπιζζοηέπυν κονδςλίυν για 

ηην παιδεία. 

Σο ςχολικό ζτοσ 2011-12 βρίςκει το δθμόςιο ςχολείο «φτωχότερο» από ποτζ. Σο 
περιβόθτο ςφνκθμα τθσ κ. Διαμαντοποφλου «ΠΡΩΣΑ Ο ΜΑΘΗΣΗ» γριγορα 
εγκαταλείφκθκε και περάςαμε ςτθν εποχι του μνθμονιακοφ «ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΑΘΗΤΗ», «ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». 

 


