
Γηαθύιαμε ηνπ παηδαγσγηθνύ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ 

Κακία ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθνύ 

 

 
 

Με έθπιεμε δηαβάζακε ην έγγξαθν πνπ απέζηεηιε, κήλα Φεβξνπάξην,  ν ππνπξγόο Παηδείαο 

ζηνπο Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο, κε ην νπνίν ηνπο θαιεί λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο Δηεπζπληέο 

Εθπαίδεπζεο θαη ηνπο Δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθώζνπλ ηα 

Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Δηδαζθαιίαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, έηζη ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ 

νη πιενλάδνπζεο δηδαθηηθέο ώξεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ρηιηάδσλ αθόκα θελώλ ζε εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό. Επίζεο ηνπο δεηά έσο 26 Φεβξνπαξίνπ 2016 λα ελεκεξώζνπλ, εγγξάθσο, γηα ην ζέκα ην 

“γξαθείν ππνπξγνύ” γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο (;;;) 

Ο ππνπξγόο πξνζπαζεί εληέρλσο λα κεηαηξέςεη ηε ζπδήηεζε ζην δεκόζην δηάινγν γηα ηα 

2.500 θελά πνπ ππάξρνπλ, αθόκα θαη ηε ζπδήηεζε γηα κόληκνπο δηνξηζκνύο ζην δεκόζην ζρνιείν, 

ζε ζπδήηεζε γηα πιενλάζκαηα σξώλ, όηαλ γλσξίδεη πνιύ θαιά όηη νη ζπλάδειθνη πνπ θαιύπηνπλ 

ώξεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο δελ θάζνληαη… Δξγάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο αληηζηαζκηζηηθήο 

αγσγήο γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ όπνησλ εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ (εθηόο θη αλ απνηειεί επηινγή 

ηεο θπβέξλεζεο ε αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθώλ-κνξθσηηθώλ αληζνηήησλ από ην δεκόζην ζρνιείν).  

Είλαη ιάζνο ν ππνπξγόο παηδείαο λα ζεσξεί πσο ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία αμηνπνηείηαη  κόλν 

γηα ηελ θάιπςε ησλ πιενλαδνπζώλ σξώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα λα κελ κεηαθηλεζνύλ από ηα 

ζρνιεία ηνπ. 

Δπζηπρώο νη ζύγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο έρνπλ δηακνξθώζεη κηα πξαγκαηηθόηεηα ζηα 

ζρνιεία πνιύ δηαθνξεηηθή από απηή πνπ έρεη ζαλ εηθόλα ην ππνπξγείν. Οη ππνζηεξηθηηθνί ζεζκνί 

ζηελ εθπαίδεπζε (Τκήκαηα Έληαμεο, Παξάιιειε Σηήξημε θαη Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία) απνηεινύλ 

θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα ζηε ινγηθή ηεο εμνκάιπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

αληζνηήησλ. 

Σε όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ρξήδνπλ ζηήξημεο κέζσ εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο. Τν γεγνλόο πσο απηό δελ πινπνηείηαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ παξαηεηακέλε ιηηόηεηα 

αλαθνξηθά κε ηνπο δηνξηζκνύο ζηελ δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

Η επθηαία ζπδήηεζε γηα ηε δηεύξπλζε θαη ζεκειίσζε ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε όιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο, δε γίλεηαη κε ηέηνηεο 

ελέξγεηεο (όπσο πηζηεύνπκε σο Αλεμάξηεηε Ελσηηθή Εθ-θίλεζε Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε.) αιιά κε 

πνιηηηθή αλαγλώξηζε ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ζπδήηεζε πάλσ ζηνπο ηξόπνπο εκβάζπλζεο ηνπ κέηξνπ 

θαη όρη νπζηαζηηθά θαηάξγεζήο ηνπ.  

Με πνην ζθεπηηθό ινηπόλ, αλ όρη ινγηζηηθό, ν ππνπξγόο αλνίγεη πνιηηηθά ηελ αλακόξθσζε ησλ 

σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο, 4 κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο; Πώο 

γίλεηαη ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο λα κε ζθέθηεηαη ηνπο καζεηέο θαη λα κε ζέβεηαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό πξνγξακκαηηζκό πνπ έρεη ήδε ραξαρζεί κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο; Εθηόο θη αλ 

ε ελέξγεηα απηή εκπεξηέρεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηθνύ παξαδείγκαηνο γηα ηνλ “εζληθό δηάινγν” πνπ 

ηξέρεη... 

Παξάιιεια ε Κπβέξλεζε πξνρώξεζε ζε αιιαγέο (ΦΔΚ 394/Β/19-2-2016) ζρεηηθά κε ην 

θαζεθνληνιόγην ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ. Οη Σρνιηθνί Σύκβνπινη αιιάδνπλ ξόιν θαη  από 



παηδαγσγηθά ππεύζπλνη, κεηαηξέπνληαη ζε θνκκάηη ηνπ δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ, ζπκβάιινληαο 

θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ ππνβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, 

αθνύ κε ηελ ηξνπνινγία έρνπλ ηελ επζύλε ηνπ σξνιόγηνπ πξνγξάκκαηνο θαη  κε δηθή ηνπο 

πξόηαζε ζα κεηαθηλνύληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πιενλάδνπλ. 

Η πνιηηηθή απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο έξρεηαη, γηα λα δηεπθνιύλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εληόο ηνπ νηθείνπ ΠΥΣΠΕ, δεκηνπξγώληαο ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ, ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηνπο καζεηέο. Οη αιιαγέο ζηα σξνιόγηα πξνγξάκκαηα 

δελ επεξεάδνπλ ειάρηζηα ηκήκαηα αιιά ηηο πεξηζζόηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο. 

 Η εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο δελ θάλεη ηίπνηα άιιν από όζα πξνζπάζεζαλ θαη νη 

πξνεγνύκελεο εγεζίεο θαη ησλ άιισλ κλεκνληαθώλ θπβεξλήζεσλ, δει λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή νπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ζε κηα ινγηζηηθνύ ηύπνπ νπηηθή (ππνβαζκίδνληαο ηνλ ξόιν 

ηνπ ζρνιείνπ ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία), λα δηαζπνύλ ηελ νιόηεηα (παηδαγσγηθή θαη καζεζηαθή) 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη λα ην νδεγνύλ ζε κηα θαηάηκεζε δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη 

δηδαζθόλησλ κε ηάμεηο ζηηο νπνίεο ζα θαιύπηνπλ  πνιινί δάζθαινη.  

Οη επηδηώμεηο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο απνηεινύλ ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ ζπκβηβαζκνύ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο ππνγξαθήο ηνπ 3
νπ

  κλεκνλίνπ. 

Καινύκε ηνπο Δηεπζπληέο, ηνπο Σρνιηθνί Σύκβνπινπο θαη ηνπο Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ  λα κε 

ζπλαηλέζνπλ ζηελ αιιαγή ησλ σξνιόγησλ πξνγξακκάησλ, κε θαηάξγεζε σξώλ εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ή κε άιινπο αληηπαηδαγσγηθνύο ηξόπνπο, ώζηε λα θαιπθζνύλ θελά ζε άιια ζρνιεία 

κέζσ κεηαθηλήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Θα ζηαζνύκε απέλαληη ζηε ινγηζηηθή ινγηθή ηνπ ππνπξγείνπ πνπ βιέπεη ηα ζρνιεία θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο απινύο αξηζκνύο, ππνλνκεύνληαο ηνλ παηδαγσγηθό ηνπο ξόιν.  

 

Ωο Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Δθ-θίλεζε Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. θαινύκε: 

 

 Τηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο λα κε ζπλαηλέζνπλ ζηνλ θαηαθεξκαηηζκό ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ.  

 Τνπο Σπκβνύινπο λα δηαθπιάμνπλ ην παηδαγσγηθό θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

αληηζηαζνύλ ζηελ θαηάηκεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ.  

 Τνπο Γηεπζπληέο λα κε  ζπκβάινπλ ζηε δηάιπζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

 Τνπο Αηξεηνύο καο ζηα ΠΥΣΠΔ λα κε ζπλαηλέζνπλ ζε απηή ηε ινγηθή. 

 Τε ΓΟΔ λα παξέκβεη θαη λα ζηεξίμεη ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα δηαθπιάμνπλ ηνλ 

παηδαγσγηθό καο ξόιν θαη ρξένο θαη δε ζα ππνηαρζνύλ ζηε ινγηζηηθή ινγηθή ηνπ 

ππνπξγείνπ. 

 

Κύξηε ππνπξγέ, ην ιέκε γηα πνιινζηή θνξά, ην δεκόζην ζρνιείν δελ έρεη αλάγθε από 

κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ αιιά από επαξθείο κόληκνπο δηνξηζκνύο. Όια ηα ππόινηπα απνηεινύλ 

κπαιώκαηα θαη μήισκα ηνπ παηδαγσγηθνύ θαη θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΕΝΩΣΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. 
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