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Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείασ που οδηγεί
ςτην κατάργηςη τησ ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ
Αυταρχική διοικητική πρακτική, λογιςτική αντιμετώπιςη των
παιδαγωγικών ςχέςεων και απαξίωςη των αναγκών για αντιςταθμιςτικέσ δομέσ
αποπνϋει εγκύκλιοσ του υπουργεύου Παιδεύασ με ημερομηνύα 25 Ιανουαρύου 2016
και υπογραφό του υπουργού Νύκου Φύλη. Η εγκύκλιοσ δεν αφόνει κανϋνα
περιθώριο παρερμηνεύασ: οι μνημονιακού περιοριςμού καλύπτουν ακόμα και τισ
λεπτομϋρειεσ
τησ
καθημερινόσ
λειτουργύασ
των
ςχολεύων,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, η εγκύκλιοσ με θϋμα «διαχεύριςη πλεοναζουςών
διδακτικών ωρών» ςτιγματίζει ωσ «ςοβαρό παράπτωμα» και «κακή διοικητική
πρακτική», μία πάγια τακτική ςτα ςχολεία μασ, ςύμφωνα με την οποία δεν
περιμένουμε την τυπική έγκριςη τησ ανάθεςησ ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ για τη
ςυμπλήρωςη ωραρίου. Μια πϊγια, με παιδαγωγικό προςανατολιςμό, πρακτικό
που αντιμετωπύζει τισ γραφειοκρατικϋσ καθυςτερόςεισ προσ όφελοσ των
μαθητών μασ, μετατρϋπεται (από τον Υπουργό Παιδεύασ) ςε παρϊπτωμα, υπό το
βϊροσ του 3ου μνημονύου και των ςχετικών απαιτόςεων των δανειςτών για
περιοριςμό των κρατικών δαπανών για τη δημόςια εκπαύδευςη.
Κϊτω από το ύδιο βϊροσ, οι παιδαγωγικέσ ςχέςεισ μετατρέπονται ςε
λογιςτικά ζητήματα, αφού το θϋμα δεν εύναι πια η διευκόλυνςη τησ
παιδαγωγικόσ ςχϋςησ μϋςα από τη ςταθερότητα και την αφοςύωςη των
προςώπων, αλλϊ η κϊλυψη εργατοωρών διδαςκαλύασ.
Τϋλοσ, μϋςα από την ύδια εγκύκλιο, με οδηγό αλλϊ και πρόςχημα τισ
μνημονιακϋσ επιταγϋσ, απαξιώνονται πλήρωσ οι αναγκαίεσ υποςτηρικτικέσ
δομέσ για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικήσ αποτυχίασ και τησ ανιςότητασ ςτα
ςχολεία μασ. Ακόμα και το μηδαμινό περιθώριο που εύχε το δημόςιο ςχολεύο για
να φροντύςει τουσ πιο αδύναμουσ μαθητϋσ του, θυςιϊζεται. Οι ελϊχιςτεσ ώρεσ
που, κατϊ περύπτωςη, θα μπορούςαν να προςφϋρονται ςτα παιδιϊ αυτϊ,

διατύθενται για την κϊλυψη των κενών, κι ενώ ϋχουμε φτϊςει όδη ςτα μϋςα τησ
ςχολικόσ χρονιϊσ.
Καλούμε τον υπουργό να αποςύρει την εγκύκλιο και να αναγνωρύςει
τόςο τη ςημαςύα των υποςτηρικτικών δομών όςο και τον μορφωτικό αγώνα
που δύνουν καθημερινϊ οι εκπαιδευτικού.

