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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
     Συνάδελφοι,  
 
     Το ∆Σ  της ΟΛΜΕ  έγκαιρα επεσήµανε  ότι  το  ΥΠΕΠΘ,  µε την  εγκύκλιο  του ∆/ντή Σπουδών 
Β/βάθµιας Εκπ/σης για τον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου στα Γυµνάσια, τα Γενικά 
Λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 – 09, δεν  κατέβαλλε απλά µια 
προσπάθεια κωδικοποίησης των εργασιών που πρέπει να γίνονται στα σχολεία αλλά στόχευε στην 
κατεύθυνση δηµιουργίας ενός φθηνού, πειθαρχηµένου σχολείου που θα λειτουργεί µε 
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια ενάντια σε µαθητές και εκπαιδευτικούς.  
     Η ΟΛΜΕ  µε έγγραφό της στις 26.6.2008  καθώς και η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Προέδρων των ΕΛΜΕ της 28.6.2008  απαίτησαν  από τον Υπουργό Παιδείας  την ανάκληση 
διατάξεων της παραπάνω εγκυκλίου µε τις οποίες αφενός ο απλός και  αυτονόητος 
προγραµµατισµός της διδασκαλίας και των σχολικών δραστηριοτήτων σε κάθε σχολική µονάδα 
µετατρέπεται σε σύνθετη, χρονοβόρα και αναποτελεσµατική γραφειοκρατική διαδικασία και 
αφετέρου θίγεται η αξιοπρέπεια και περιορίζεται απαράδεκτα η παιδαγωγική ελευθερία του  
εκπαιδευτικού. Απώτερος στόχος η αυταρχική επιβολή πρακτικών έµµεσης «αξιολόγησης» στα 
σχολεία  και τους εκπαιδευτικούς. 
      Έχοντας υπόψη τα παραπάνω   και µε δεδοµένη την  πολιτική επιλογή του ΥΠΕΠΘ να µην 
απαντήσει στις εύλογες και θεµελιωµένες αντιρρήσεις του κλάδου µας απέναντι στις απαράδεκτες 
ρυθµίσεις της επίµαχης εγκυκλίου, 
  απευθυνόµαστε στις  ΕΛΜΕ,  στους ∆ιευθυντές των σχολείων, στους συλλόγους των 
διδασκόντων,  στους  σχολικούς συµβούλους και σε κάθε συνάδελφο και τους ζητούµε  να µην 
εφαρµόσουν τις παρακάτω  οδηγίες της εγκυκλίου που προβλέπουν: 
   1.  Τη δηµιουργία  τµηµάτων µε  πάνω  από 25 µαθητές ανά τµήµα (για τα Γυµνάσια και Γεν. 
Λύκεια), πάνω από 20 µαθητές για τις κατευθύνσεις και πάνω από 10 µαθητές ανά εκπαιδευτικό για 
τα εργαστήρια.  Η απαίτηση της εγκυκλίου να εγκρίνει ο Περιφερειακός ∆/ντής τη διάσπαση 
τρήµατος 31 µαθητών (Γυµνάσια – Γεν. Λύκεια) και 26 µαθητών (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ), είναι ή προϊόν 
άγνοιας ή υπερβάλλοντος ζήλου και όχι εντολής και βούλησης του νοµοθέτη. 
   2.  Την απαίτηση του συντάκτη της εγκυκλίου να  καθορίζονται οι συνοδοί καθηγητές των 
εκδροµών, των επισκέψεων, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και άλλων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων κατά την τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων έως την 11η 
Σεπτεµβρίου, επειδή αυτό είναι αντικειµενικά αδύνατο να πραγµατοποιηθεί. Ασφαλώς, ο 
έγκαιρος προγραµµατισµός όλων των δραστηριοτήτων του σχολείου είναι αναγκαίος για την 
καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής. Πρόκειται όµως για δυναµική διαδικασία την οποία δεν 
πρέπει να στραγγαλίζει η µηχανιστική αντίληψη του παράγοντα του χρόνου, που παρεµβαίνει 
καθοριστικά και ανεξάρτητα από τη συνδροµή των άλλων αναγκαίων παραµέτρων. 
   3.  Την καταγραφή στο πρακτικό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων των αναλυτικών σχεδίων 
προγραµµατισµού της ύλης των µαθηµάτων κατά την τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων έως την 11η Σεπτεµβρίου, η οποία είναι µακριά  από οποιαδήποτε λογική και εκτός 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας γι’ αυτό  δεν εφαρµόζεται.  Ο προγραµµατισµός της ύλης των 
µαθηµάτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις παιδαγωγικές αρχές και τις έγκυρες επιστηµονικά 
διδακτικές µεθόδους χωρίς η σχετική διαδικασία  να παίρνει γραφειοκρατικό χαρακτήρα. 
   4.  Την  κοινοποίηση  στο Σχολικό Σύµβουλο αντιγράφων των θεµάτων των τεστ, των πρόχειρων 



διαγωνισµάτων καθώς και της ύλης στην οποία εξετάστηκαν οι µαθητές.   
 Η συγκέντρωση θεµάτων από τους  Σχολικούς Συµβούλους θα µπορούσε να γίνεται υπό 
προϋποθέσεις, όπως:  α) η ύπαρξη οµαδικής συνάντησης πριν τις εξετάσεις, β) η ενηµέρωση των 
συναδέλφων ότι θα γίνει συγκέντρωση των γραπτών µετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων µε 
προσωπική και σχολική ανωνυµία, γ) η καταρχάς ελεύθερη και προαιρετική κατάθεση των 
θεµάτων, ώστε να δηµιουργηθεί κλίµα παιδαγωγικής συνεργασίας και όχι διοικητικού ελέγχου. 
    5.  Την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων  ή  καινοτόµων  δραστηριοτήτων, όταν αυτά  
συνδέονται µε εταιρείες, µε χορηγούς και γενικότερα µε τη διείσδυση ιδιωτικών συµφερόντων στο 
χώρο του σχολείου. 
   6.  Τη σύγκληση των Σχολικών  Συµβουλίων   για «να προσδιορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα 
αναπληρωθούν οι χαµένες διδακτικές ώρες που πιθανόν να προκύψουν από καιρικά φαινόµενα ή 
άλλες αιτίες». Τα Σ.Σ δεν είναι όργανα  διοίκησης των σχολείων. Πιθανόν ο συντάκτης της 
εγκυκλίου να εκτιµά ότι µε αυτό τον τρόπο θα εκβιαστούν οι µαθητές /- τριες να µην προχωρήσουν 
σε οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις για καλύτερες συνθήκες µόρφωσης και εκπαίδευσης. Όµως, αυτό 
που χρειάζεται το σχολείο είναι το κλίµα συνεννόησης και συνεργασίας όλων των φορέων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι ένα πλαίσιο απειλών και εκφοβισµών των µαθητών / -τριών. 
                                           Συναδέλφισσες / -οι,       
       Και   σε αυτή την πρόκληση απαντάµε υπεύθυνα, θετικά και ενεργητικά!  
       Θα αναλάβουµε πλήρως την παιδαγωγική και εκπαιδευτική µας ευθύνη απέναντι στους µαθητές 
µας. Θα  συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε τον ίδιο ζήλο και την ίδια, όπως πάντα, ευαισθησία για τη 
βελτίωση της δηµόσιου σχολείου. 
       Ως προς το ειδικότερο ζήτηµα,  σε κάθε περίπτωση, θα διαµορφώσουµε έναν προγραµµατισµό 
όλων των σχολικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών λειτουργιών σε κάθε σχολική µονάδα,  µε 
στόχο την εύρυθµη λειτουργία της, την αποδοτική διδασκαλία και το άριστο εκπαιδευτικό 
αποτέλεσµα, πέρα από γραφειοκρατικές αντιλήψεις και πρακτικές. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


