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Θέμα: Εγκύκλιοσ για την υλοποίηςη του προγράμματοσ ΕΥΖΗΝ
Για πολλοςτό φορϊ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι υποχρεωμϋνο να αναφερθεύ
ςτην, με πλόθοσ προβλημϊτων, υλοπούηςη του προγρϊμματοσ ΕΥΖΗΝ. Με
ανακοινώςεισ του ςτισ 29/3/2013 και ςτισ 4/3/2014 εύχε εκφρϊςει ϋντονο
προβληματιςμό ςχετικϊ με την εφαρμογό του προγρϊμματοσ ςτα ςχολεύα τησ
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ενώ προχώρηςε και ςτην κατϊθεςη προςφυγόσ
ενώπιον τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα.
Η Αρχό με απόφαςό τησ ςτισ 2/10/2014 υιοθϋτηςε, ςε μεγϊλο βαθμό, τον
προβληματιςμό και τα ερωτόματα που θϋταμε και κϊλεςε την πολιτικό ηγεςύα
του Υπουργεύου Παιδεύασ να προχωρόςει ςε ςειρϊ ενεργειών που ϋκαναν ςαφϋσ
ότι η εφαρμογό του προγρϊμματοσ δεν μπορεύ να ϋχει γενικευμϋνο και
υποχρεωτικό χαρακτόρα.
Όλα τα παραπϊνω τϋθηκαν υπόψη και τησ προηγούμενησ πολιτικόσ ηγεςύασ
του Υπουργεύου με νϋο ϋγγραφό μασ ςτισ 21/3/2015

όπου ζητοφςαμε να μη

ςυνεχιςτεί η εφαρμογθ του προγράμματοσ και διατυπώναμε ςοβαρϋσ ενςτϊςεισ για το

αν και ςε ποιο βαθμό ϋγιναν ςεβαςτϋσ οι αποφϊςεισ τησ Αρχόσ Προςταςύασ
Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα.
Παρϊ τισ διαβεβαιώςεισ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ (Αρ. Μπαλτϊ – Τ. Κουρϊκη) ότι
οι ενςτϊςεισ μασ θα ϋβριςκαν ανταπόκριςη, το πρόγραμμα υλοποιόθηκε και
την περςινό ςχολικό χρονιϊ.

Το γεγονόσ ότι μϋχρι πριν λύγεσ ημϋρεσ καμύα νϋα εγκύκλιοσ για υλοπούηςη
του προγρϊμματοσ δεν εύχε ςταλεύ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ εύχε δημιουργόςει
την αύςθηςη τησ μη ςυνϋχιςόσ του. Όμωσ η εγκύκλιοσ τησ 26ησ Μαΐου
δημιούργηςε ακόμη εντονότερο προβληματιςμό αφού ςε όλεσ μασ τισ
ενςτϊςεισ πρόςθεςε και την ϋντονη δυςαρϋςκεια για το χρονικό διϊςτημα που
επϋλεξε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να το υλοποιόςει για την τρϋχουςα ςχολικό χρονιϊ, ςτο
κλεύςιμό τησ με απύςτευτα ϋντονουσ ρυθμούσ, δρϊςεισ και αυξημϋνεσ
γραφειοκρατικϋσ διαδικαςύεσ.
Υπενθυμύζουμε ςτην πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου ότι οι εκπαιδευτικού
καλούνται να υλοποιόςουν ϋνα πρόγραμμα ιδιαύτερα χρονοβόρο, με αμφύβολα
δεδομϋνα και με ανατροπό τησ ροόσ του προγρϊμματοσ των ςχολικών
μονϊδων αλλϊ και να προβούν ςε μετρόςεισ, όπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο
ςχετικό οδηγό αξιολόγηςησ ςωματικόσ και φυςικόσ κατϊςταςησ, πϋρα και ϋξω
από τα δεδομϋνα του προγρϊμματοσ του ςχολεύου.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. , για μια ακόμη φορϊ, δηλώνει ότι:
•

Πρώτο μϋλημα των εκπαιδευτικών εύναι να διαςφαλύςουν την ομαλό

λειτουργύα του δημόςιου ςχολεύου που πλόττεται από την υποχρηματοδότηςη
και τισ ελλεύψεισ.
•

Η υλοποίηςη του προγράμματοσ ΕΥΖΗΝ δεν ανήκει ςτα υποχρεωτικά

καθήκοντα των εκπαιδευτικών.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεςία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προχωρήςει άμεςα ςτην
απόςυρςη τησ ςχετικήσ εγκυκλίου και ςτην αναςτολή εφαρμογήσ του
προγράμματοσ ΕΥΖΗΝ, το οπούο είναι φανερό πωσ δεν μπορεί να είναι
υποχρεωτικό και για του οπούου τουσ ςτόχουσ, τισ μεθόδουσ και τη χρόςη των
δεδομϋνων που αφορούν τουσ μαθητϋσ εκφρϊζουμε ςοβαρότατεσ επιφυλϊξεισ.

