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 Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ επιβεβαίωσε την εκτίµηση του 
κλάδου µας ότι η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρµόζεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα 
µας προωθεί µια νεοφιλελεύθερης έµπνευσης αντιδραστική µεταρρύθµιση στο 
πνεύµα των κατευθύνσεων της Λισσαβόνας και της Μπολόνια.  
 Η εκπόνηση των νέων προγραµµάτων και των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων 
ήταν µια επώδυνη διαδικασία, που έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα και 
αντιδράσεις. Από την αρχή εκφράσαµε τη ριζική µας αντίθεση µε τις αυταρχικές, 
συγκεντρωτικές και αντιδηµοκρατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Εκφράσαµε 
κυρίως την ισχυρή αντίθεσή µας -και αυτό προέκυψε ως προσανατολισµός από το 
Συνέδριό µας- στην προώθηση της εκπαίδευσης της αγοράς, που υπηρετείται µέσα 
από τα σχολικά προγράµµατα και βιβλία. Πρόκειται για µια πολιτική που προκρίνει 
στη θέση της γενικής µόρφωσης και της ολοκληρωµένης γνώσης την εκµάθηση 
δεξιοτήτων, τη συσσώρευση πληροφοριών και ασπόνδυλων γνώσεων. 
 Τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, καθώς και οι εκπαιδευτικές 
καινοτοµίες που προωθήθηκαν τελευταία, όπως η λεγόµενη «διαθεµατικότητα» και η 
«ευέλικτη ζώνη», είναι διαδικασίες που επιδιώκουν την κυριαρχία του σχολείου της 
αγοράς. Το όλο εγχείρηµα των «διαθεµατικών προγραµµάτων» εντάσσεται στη 
συνολικότερη προσπάθεια να ευθυγραµµιστεί το περιεχόµενο της γνώσης σε κάθε 
εκπαιδευτική βαθµίδα µε τις ανάγκες της οικονοµίας και τα κελεύσµατα του 
κεφαλαίου. Η κατάρτιση και η επανακατάρτιση είναι ο σκοπός και η γενική γνώση 
είναι το µέσο.  

Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες της αποτυχίας του εγχειρήµατος ανανέωσης 
των σχολικών προγραµµάτων και βιβλίων, αφορούν την κατεύθυνση προς την οποία 
ωθούν την εκπαίδευση, τους σκοπούς που υπηρετούν, τις αξίες πάνω στις οποίες 
στηρίζονται. Είναι προσανατολισµένα -αυτό προκύπτει ως συµπέρασµα από πολλές 
εισηγήσεις και παρεµβάσεις συνέδρων- προς τις επιταγές του νεοφιλελευθερισµού, 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηµατικότητας και του ανταγωνισµού, και από 
αυτή τη σκοπιά δεν µπορούν να υποστηρίξουν την απελευθερωτική παιδεία που 
έχουν ανάγκη οι σύγχρονοι νέοι πολίτες, παιδεία για την οποία θα συνεχίσουµε να 
αγωνιζόµαστε.  
 Σε ό,τι αφορά τη διδακτική µαθησιακή διαδικασία, υποστηρίχθηκε ότι πρέπει 
να αξιοποιήσουµε και νέες µεθόδους διδασκαλίας, που βασίζονται περισσότερο στη 
δηµιουργική δραστηριότητα και αυτενέργεια του µαθητή και στην εξοικείωσή του µε 
ερευνητικές µεθόδους και τεχνικές.  
 Επισηµάνθηκε η ανάγκη να µειωθεί η έκταση της διδακτέας ύλης, κάτι που 
αποτελεί προϋπόθεση ώστε το σχολείο να απελευθερωθεί από το άγχος της 
κάλυψης της ύλης και να προσανατολιστεί στην πραγµατική µόρφωση. 
 Αναδείχθηκε, επίσης, ως στόχος διεκδίκησης από τον κλάδο µας -κάτι το 
οποίο έχει ήδη τεθεί εδώ και πολλά χρόνια- η αντιρατσιστική και διαπολιτισµική 
εκπαίδευση. Το περιεχόµενό της πρέπει να διαποτίσει συνολικά την εκπαίδευση, την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Γενικότερα, το πνεύµα και οι αξίες της δηµοκρατίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να περνά µέσα από όλες τις εκπαιδευτικές πρακτικές, 
τα σχολικά προγράµµατα και τα βιβλία.  



 Με βάση αυτή τη συζήτηση και κυρίως την εκτίµηση που προέκυψε ότι τα 
προγράµµατα σπουδών και τα αντίστοιχα βιβλία δεν εξασφαλίζουν στη νέα γενιά 
αυτή την πολυδιάστατη, αντικειµενική και επιστηµονικά τεκµηριωµένη γνώση που 
χρειάζεται, προκύπτει η αναγκαιότητα να αντικατασταθούν αυτά τα προγράµµατα και 
βιβλία από άλλα, που θα στηρίζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήµης 
γενικά και ειδικότερα της παιδαγωγικής.  
 Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ επιβεβαιώνει την ανάγκη να παλέψει 
το εκπαιδευτικό κίνηµα για ριζικές αλλαγές στο σχολείο, παράλληλα µε τον αγώνα για 
να αντιµετωπίσουµε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση. Πρέπει να 
αντισταθούµε σ’ αυτό που προβάλλεται, δηλαδή στην άµεσα ανταποδοτική 
εργαλειακή γνώση, και να αναδείξουµε την ανάγκη των στέρεων βασικών γνώσεων, 
που καθιστούν τον άνθρωπο ικανό να ερµηνεύει, να κρίνει και τελικά να αλλάζει την 
εργασιακή και κοινωνική καθηµερινότητα.  
 Το σχολείο για το οποίο αγωνιζόµαστε πρέπει να είναι  ανοιχτό στην 
κοινωνία, να συγκεντρώνει στους κόλπους του τον πλούτο της κοινωνίας, της 
επιστήµης, της τεχνολογίας, της τέχνης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και γενικότερα. 
Να γεύεται τις εµπειρίες και τα προβλήµατα των ανθρώπων του µόχθου και να 
αξιοποιεί θετικά τις δυνατότητες του περιβάλλοντός του.  
 Το αίτηµα για αντικατάσταση των σχολικών προγραµµάτων και βιβλίων, το 
αίτηµα για επαναπροσανατολισµό του περιεχοµένου της εκπαίδευσης εντάσσεται σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων, που περιλαµβάνει τη δοµή της εκπαίδευσης, την 
καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την αντιµετώπιση της µεγάλης 
σχολικής διαρροής και της σχολικής αποτυχίας, την επαρκή χρηµατοδότηση της 
εκπαίδευσης, ζητήµατα για τα οποία δεν δόθηκε καµιά απάντηση από τον 
Υφυπουργό Παιδείας, που µίλησε στο συνέδριό µας. 
 Περιλαµβάνει, ακόµα, την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, τη 
συγκρότηση και λειτουργία θεσµών στήριξης των εκπαιδευτικών στο έργο τους, όπου 
οι σχολικοί σύµβουλοι αναλαµβάνουν ουσιαστικό επιστηµονικό – συµβουλευτικό 
ρόλο, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την απόκρουση της διείσδυσης ιδιωτικών 
συµφερόντων, εταιρειών και χορηγών στην εκπαίδευση.  

Αγωνιζόµαστε, λοιπόν, για την ανατροπή της γενικότερης αντιεκπαιδευτικής 
πολιτικής και για ένα άλλο σχολείο και, βέβαια, συνδέεται αυτός ο αγώνας µε την 
ανατροπή των πολιτικών και κοινωνικών συσχετισµών και µε την ισχυροποίηση ενός 
ριζοσπαστικού εκπαιδευτικού κινήµατος.  
 Μαζί µε την ανάγκη αντικατάστασης των προγραµµάτων και των βιβλίων 
αναδεικνύουµε και ορισµένα ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας.  
 Υπήρξε παρέµβαση της Οµοσπονδίας για το βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου 
σε ό,τι αφορά την κάλυψη της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.  Η παρέµβασή µας έθετε 
και γενικότερα ζητήµατα, τα οποία αναδείχθηκαν και από τη συζήτηση στο Συνέδριο. 
 Συζητήθηκε, επίσης, στο Συνέδριο το θέµα της θεωρίας της εξέλιξης, το ότι, 
δηλαδή, δεν διδάσκεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η θεωρία της εξέλιξης 
αποτελεί τη βάση των βιολογικών επιστηµών, είναι η ενοποιητική αρχή και η 
ραχοκοκαλιά της Βιολογίας. Το να µη διδάσκεται στη Βιολογία το κεφάλαιο της 
εξέλιξης είναι σαν να µη διδάσκεται στη Χηµεία το περιοδικό σύστηµα, είναι σαν να 
αφαιρείται από τη Φυσική η νευτώνεια θεωρία. Υπήρξαν περίοδοι στο παρελθόν που 
η θεωρία αυτή διδασκόταν. Το θέµα της διδασκαλίας της εξέλιξης και το θέµα της 
απάλειψης από τα βιβλία της Βιολογίας των διαφηµιστικών αναφορών στα 
µεταλλαγµένα πρέπει να αναδειχτούν από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.  
 Είναι φανερό ότι η ολοκληρωµένη εκτίµηση του περιεχοµένου, της 
φιλοσοφίας και των προβληµάτων που δηµιουργούν τα βιβλία είναι µια πολύ σοβαρή 
υπόθεση. Πρέπει να προχωρήσουµε σε συλλογικές επεξεργασίες µέσα από τις 
οµάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και που θα πρέπει να συνεχίσουν  να 



λειτουργούν είτε µέσα από άλλες οµάδες, που πρέπει να συγκροτήσουµε, ώστε οι 
ατοµικές εργασίες των συναδέλφων να οδηγήσουν σε µια ολοκληρωµένη µελέτη της 
ΟΛΜΕ.  
 Το ερώτηµα που διατυπώνεται είναι εύλογο: Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, και για ποιο σκοπό 
τελικά προβληµατιζόµαστε; Η γνώµη µου είναι ότι τα συµπεράσµατα στα οποία 
καταλήγουµε και τις προτάσεις που θα διαµορφώσουµε µέσα από συλλογικές 
διαδικασίες που θα ακολουθήσουν πρέπει να τα συζητήσουµε και µε τα άλλα µέλη 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, µε τους φορείς των γονέων και κηδεµόνων, µε το 
επιστηµονικό δυναµικό της χώρας µας. Είναι  άξονες πάλης και διεκδίκησης που δεν 
µπορεί και δεν πρέπει να περιοριστούν στο πλαίσιο της Οµοσπονδίας, πρέπει να 
αποτελέσουν στόχους ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού, ριζοσπαστικού, µορφωτικού 
κινήµατος. Αυτό το κίνηµα µε τις προτάσεις του απευθύνεται στην κοινωνία, στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Υπουργείο Παιδείας και απαιτεί τις αναγκαίες αλλαγές.  
 Ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ανακοίνωσε πριν από λίγες 
µέρες, ότι θα κυκλοφορήσουν το Σεπτέµβρη 65.000 ερωτηµατολόγια, που θα 
σταλούν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές για να απαντηθούν και να 
διαπιστωθεί η γνώµη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών,  µαθητών και γονέων για τα 
νέα βιβλία του γυµνασίου. Προεξόφλησε ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
ότι λίγα βιβλία έχουν πρόβληµα, και αυτό θα αντιµετωπιστεί. Εάν είναι δεδοµένο ότι 
λίγα βιβλία έχουν πρόβληµα, τότε προς τι τα 65.000 ερωτηµατολόγια;  
 Στο Συνέδριό µας τέθηκε και το θέµα των θρησκευτικών, του χαρακτήρα του 
µαθήµατος και της επιστηµονικής εγκυρότητάς του. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι εδώ 
και χρόνια ο κλάδος διεκδικεί το χωρισµό της Εκκλησίας από το Κράτος. Απαιτούµε 
να γίνονται σεβαστές οι θρησκευτικές ελευθερίες και οι πεποιθήσεις όλων των 
µαθητών µας, απ’ όπου και αν προέρχονται. Έχουµε τοποθετηθεί ως ΟΛΜΕ για όλα 
τα ζητήµατα που δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, για την επιδίωξη της ηγεσίας 
της Εκκλησίας να έχει λόγο στο περιεχόµενο των βιβλίων, στα θέµατα των εξετάσεων 
και σε άλλα σχετικά ζητήµατα.  
 Έγινε αναλυτική συζήτηση στο Συνέδριο για την κατάσταση που επικρατεί 
στην Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Εκτιµώ ότι η ΟΛΜΕ έχει κάνει µια πολύ 
σοβαρή προσπάθεια, ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια πριν από την ψήφιση του Ν. 
2640/98 και ολόκληρο το επόµενο διάστηµα µέχρι σήµερα για την Τεχνική - 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση, µε µια ολοκληρωµένη ανάλυση της κατάστασης, µε 
έγκαιρες και εύστοχες παρεµβάσεις για να λυθούν προβλήµατα, για να 
υπερασπίσουµε το εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων και για να προωθήσουµε 
µια άλλη πολιτική για την ΤΕΕ, ώστε να αναβαθµιστεί και να δίνει επαρκή µορφωτικά 
εφόδια και επαγγελµατικές διεξόδους.  
 Έγινε, επίσης, ειδική αναφορά στο µεγάλο ζήτηµα της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, για το οποίο υπάρχει ολοκληρωµένη τοποθέτηση της ΟΛΜΕ, 
τοποθέτηση από την οποία προκύπτει ότι θεωρούµε ότι το σχέδιο νόµου που 
προωθείται δεν δίνει λύσεις και απαντήσεις στα µεγάλα προβλήµατα αυτού του 
χώρου και πρέπει να αλλάξει ριζικά σε µια άλλη κατεύθυνση, την οποία 
προσδιορίζουµε αναλυτικά µε ολοκληρωµένο τρόπο στα υποµνήµατά µας.  
 Τέθηκε, ακόµη, το σοβαρό ζήτηµα των Εσπερινών Σχολείων, ένας 
σηµαντικός χώρος, για τον οποίο πρέπει να συζητήσουµε, καθώς και τα προβλήµατα 
που απασχολούν τα σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, για τα οποία οι παρατηρήσεις που 
έγιναν και το υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε µια 
ολοκληρωµένη παρέµβαση το επόµενο διάστηµα. 
 Στη συζήτηση περιλήφθηκαν και ζητήµατα της αποκέντρωσης της 
εκπαίδευσης καθώς και η σχέση της µε τη διάλυση του ενιαίου χαρακτήρα του 
προγράµµατος σπουδών. Η θέση του κλάδου µας, και µε βάση την πρόσφατη 



απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων, είναι ότι ανεξάρτητα από την 
ονοµασία της η επιχείρηση «αποκέντρωση» σηµατοδοτεί µια νέα προσπάθεια 
εισβολής των ιδιωτικών συµφερόντων στο δηµόσιο σχολείο και βαθύτερη ταξική 
διαφοροποίησή του µε τη µεταφορά σηµαντικού µέρους της ευθύνης για το σχολικό 
πρόγραµµα, τη χρηµατοδότηση, τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, και από αυτή τη σκοπιά είµαστε αντίθετοι στην αποκέντρωση 
που προωθείται.  
 Έγινε συζήτηση και για το θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και 
εκφράστηκε από κάποιους συνέδρους αντίθεση στην προβολή αυτού του αιτήµατος. 
Είναι όµως φανερό ότι η επιµόρφωση που διεκδικούµε δεν είναι η «επιµόρφωση» 
που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας εδώ και πολλά χρόνια. ∆ιεκδικούµε την 
ενεργό συµµετοχή των ίδιων των επιµορφουµένων στην επιµορφωτική διαδικασία, 
ακαδηµαϊκή ελευθερία και αυτοτέλεια των φορέων επιµόρφωσης,  δηµοκρατική 
οργάνωση των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων και τη συνεργασία τους µε 
τα ΑΕΙ. Είµαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση της επιµόρφωσης ως µηχανισµού 
επιβολής της κρατικής διδακτικής και συµµόρφωσης των εκπαιδευτικών προς την 
εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. 
 Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο αντιµετώπισε σοβαρές δυσκολίες, καθώς η 
προετοιµασία του έπρεπε να συνδυαστεί µε τους αγώνες που αναπτύχθηκαν την ίδια 
περίοδο µε το συνταξιοδοτικό. Εκτιµώ ότι έγινε µια πολύ σοβαρή προσπάθεια από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΜΕΤΕ, από τους καθηγητές και καθηγήτριες - µέλη των 
οµάδων εργασίας, προσπάθεια που θα συνεχίσουµε και το επόµενο διάστηµα.  
 Είναι  φανερό ότι ο θεσµός των εκπαιδευτικών συνεδρίων πρέπει και να 
στηριχτεί και να γίνει πιο ουσιαστικός, ώστε να αγκαλιάσει πολύ περισσότερους 
εκπαιδευτικούς από όσο καταφέραµε µέχρι σήµερα. Θα πρέπει να δούµε και στην 
ΟΛΜΕ και ο κλάδος γενικότερα την πρόταση να πραγµατοποιείται εκπαιδευτικό 
Συνέδριο κάθε δύο χρόνια, µε δεδοµένο ότι έχουµε µπροστά µας κρίσιµα ζητήµατα 
να συζητήσουµε και να αντιµετωπίσουµε.  
 Το τι πρέπει και µπορούµε να κάνουµε εµείς ως εκπαιδευτικοί συζητήθηκε 
αρκετά. Έχω τη γνώµη ότι καθηγητής Μπάµπης Νούτσος το διατυπώνει 
επιγραµµατικά, µε λογισµό και µ’ όνειρο:  

«… καλός εκπαιδευτικός […] είναι αυτός που, πρώτον, αντιλαµβάνεται, κατανοεί, 
µελετά τον αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου και, δεύτερον, έµπρακτα πλέον στην 
τάξη του, στην καθηµερινότητά του, προσπαθεί να αναπροσανατολίσει τις επίσηµες 
διδακτικές πρακτικές. Τι θα πει αναπροσανατολίζω; Θα πει, πολύ σύντοµα, τα εξής: 
Αναγνωρίζω τη βαρύτητα των κοινωνικών διαφορών στην επίδοση των µαθητών στο 
σχολείο µου, απορρίπτω συνεπώς στη διδασκαλία και στην επαφή µου µε τα παιδιά 
τη χρήση µιας τυποποιηµένης, φορµαλιστικής γλώσσας σαν κι αυτή των σχολικών 
εγχειριδίων, πόσο µάλλον την αποστήθιση  […] Επιδιώκω ακόµα τη συνέχεια και την 
τοµή ανάµεσα στις εµπειρίες των µαθητών και στις σχολικές γνώσεις, συνδέω τις 
σχολικές γνώσεις µε πραγµατικά προβλήµατα του παρόντος, προβλήµατα 
πραγµατικά των µαθητών, καταπολεµώ την ιδεολογία των ατοµικών φυσικών 
χαρισµάτων και κάθε παραλλαγή ξενοφοβίας και ρατσισµού και όλων των 
συµπαροµαρτούντων σήµερα.» 
 Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά, 
όπως και όλα τα συνέδρια που προηγήθηκαν, αλλά και όσα θα ακολουθήσουν, στον 
αγώνα του κλάδου µας, στο συλλογικό αγώνα όλης της ελληνικής κοινωνίας για ένα 
σχολείο που θα χωράει όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες, όλες και όλους τους 
εκπαιδευτικούς και ολόκληρη τη γνώση. 
  


