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Καταλάβαμε καλά τι υπογράψατε κφριε Υπουργζ Παιδείασ...
Σταματήςτε να υποτιμάτε τη νοημοςφνη των εκπαιδευτικϊν και τησ
ελληνικήσ κοινωνίασ
Με δελτίο τφπου που εξζδωςε ο υπουργόσ Παιδείασ προςπακεί να διαςκεδάςει την οργή
του εκπαιδευτικοφ κόςμου από τα μζτρα που υπζγραψε για τα ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ,
ςτην τρίτη "περήφανη" αριςτερή αξιολόγηςη, ιςχυριηόμενοσ ότι πρόκειται για ψεφδθ των ΜΜΕ.
Σουσ ιςχυριςμοφσ του υπουργοφ, ζςπευςαν ξεδιάντροπα να υιοκετιςουν και να
αναπαράγουν για ακόμθ μια φορά ωσ γνιςια "κυβερνθτικά παπαγαλάκια" ςτο ςυνδικάτο, οι
"αυκεντικοί" κυβερνθτικοί απολογθτζσ και οι ςυνοδοιπόροι τουσ, οι "ςυνδικαλιςτικοί ανεμόμυλοι"
που πθγαίνουν όπου φυςά "κυβερνθτικό αεράκι"!
Όλοι αυτοί από κοινοφ, προςπακοφν να μασ πείςουν ότι δεν καταλάβαμε καλά, ότι
πρόκειται για ςκευωρία, για ψεφδθ που κζλουν να αμαυρϊςουν το φιλολαϊκό προφίλ τθσ
ςυγκυβζρνθςθσ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ!
Ασ δοφμε όμωσ τι υπζγραψε ο υπουργόσ παιδείασ και η κυβζρνηςη, ςφμφωνα με τισ δικζσ
τουσ ανακοινϊςεισ:
1. Υπζγραψε -όπωσ διλωςε- τθν υποχρεωτική παραμονή όλων των εκπαιδευτικϊν ςτο
ςχολείο, ςτο εργαςιακό 30ωρο.
Ιςχυρίηεται, όμωσ, ότι αυτό ίςχυε με τον νόμο 1566/85 και δεν αλλάηει κάτι! Δεν υπάρχει
μεγαλφτερο ψζμα από αυτό! Ο Ν1566/85 προζβλεπε τθ δυνθτικι παραμονι των εκπαιδευτικϊν
ςτο ςχολείο, πζραν του διδακτικοφ ωραρίου και μζχρι 30 ϊρεσ τθν εβδομάδα, μόνο εφόςον
τουσ είχε ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ διοικθτικι εργαςία από τα όργανα διοίκθςθσ του ςχολείου.
Πρακτικά αυτό ςθμαίνει -για 32 χρόνια τϊρα- ότι μετά τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου
αποχωροφςαν όλοι από το ςχολείο, πλθν των ελάχιςτων εξαιρζςεων ανάκεςθσ ςυγκεκριμζνου
ζργου.
Με τθ ρφκμιςθ που υπζγραψε ο υπουργόσ -για το υποχρεωτικό, πλζον, 30ωρο- οι
εκπαιδευτικοί τησ Πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ θα παραμζνουν από 6 ζωσ 9 ϊρεσ τη βδομάδα
παραπάνω ςτη ςχολική μονάδα!!
2. Υπζγραψε νζεσ ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων, κάτι που πρακτικά ςθμαίνει ότι από του
χρόνου θα μειωθοφν ακόμη περιςςότερο οι οργανικζσ θζςεισ και οι προςλήψεισ
αναπληρωτϊν. Ο ίδιοσ, βζβαια, και τα "ςυνδικαλιςτικά του παρακολουκιματα" που τϊρα
παριςτάνουν πωσ δεν καταλαβαίνουν. κατακεραφνωναν παλιότερα τισ ςυγχωνεφςεισ που είχαν
γίνει.
3. Υπζγραψε τθν αξιολόγηςη των ςτελεχϊν εκπαίδευςησ (Διευθυντϊν, Υποδιευθυντϊν,
Προϊςταμζνων ολιγοθζςιων δημοτικϊν και νηπιαγωγείων) και την αυτοαξιολόγηςη των
ςχολικϊν μονάδων.
Ταυτόχρονα η κυβζρνηςή του υπζγραψε ςτο 3ο μνημόνιο την αξιολόγηςη όλων των
δημοςίων υπαλλήλων, χωρίσ καμιά εξαίρεςη. Αν ζχει πετφχει εξαίρεςθ για τουσ
εκπαιδευτικοφσ, ασ μασ υποδείξει το ςχετικό άρκρο τθσ ςυμφωνίασ. Κι επειδι δεν υπάρχει

τζτοιο άρκρο, όλοι αντιλαμβανόμαςτε ότι η αξιολόγηςη αφορά όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Περιττό είναι να κυμίςουμε τι ακριβϊσ ζλεγαν για όλα αυτά τα εφκολα και ανζμελα
αντιπολιτευτικά τουσ χρόνια.
4. Υπζγραψε -κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Σρόικα- για τθ ςυμμετοχή του ΑΣΕΠ ςτισ κρίςεισ των
ςτελεχϊν εκπαίδευςησ, αποδεικνφοντασ για μια φορά ακόμη ότι είναι ανίκανοι να
παρουςιάςουν μόνοι τουσ και να ψηφίςουν ζνα ολοκληρωμζνο ςχζδιο για την επιλογή
ςτελεχϊν εκπαίδευςησ. Σρία χρόνια τϊρα "βολοδζρνουν" τροποποιϊντασ άρκρα του
3848/2010 -του νόμου που τάχα κα καταργοφςαν- χωρίσ να καταφζρουν να καταλιξουν κάπου,
αφοφ και οι προτάςεισ που ζδωςαν πρόςφατα ςτθ δθμοςιότθτα δεν περιζχουν τίποτε άλλο
παρά αοριςτολογίεσ και γενικότθτεσ.
5. Υπζγραψε τη μη προςμζτρηςη τησ ϊρασ ςίτιςησ ωσ διδακτικήσ, την οποία τρεισ μήνεσ πριν
ο ίδιοσ είχε νομοθετήςει να προςμετράται ωσ διδακτική!! Η αςτειότθτα, ςε όλο τθσ το
μεγαλείο! Νομοκετιματα με χρόνο διάρκειασ τρεισ μινεσ!!
Πάνε χαμζνα και τα "πανθγφρια" που είχαν ςτιςει οι κυβερνθτικοί απολογθτζσ και οι
ςυνδικαλιςτικοί ανεμόμυλοι, για το τεράςτιο ζργο που είχε επιτελζςει θ κυβζρνθςθ των
ΤΡΙΖΑΝΕΛ και θ υπερθφάνεια τουσ για τον αγϊνα τουσ που είχε δικαιωκεί!!
Αυτά υπογράψατε κφριε Υπουργζ και καμιά διαςτρζβλωςη δεν ζγινε. Οι εκπαιδευτικοί
κατάλαβαν πάρα πολφ καλά τι τουσ περιμζνει και για το ωράριο και για τθν αξιολόγθςθ και για τισ
προςλιψεισ. Θα πρζπει επιτζλουσ να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να υποτιμάτε άλλο τθ
νοθμοςφνθ μασ με τα ζργα ςασ και με τα δελτία τφπου ςασ.
Απλά καλό κα ιταν, όταν υπογράφετε να αναλαμβάνετε και την ευθφνη τησ υπογραφήσ
ςασ και να μθν καταφεφγετε ςε αςτείεσ δικαιολογίεσ. Εξάλλου, γι αυτό ο ςοφόσ λαόσ μασ λζει
προςζχουμε ποφ βάηουμε τθν υπογραφι μασ...
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