
Εκπαιδεςηική Παπέμβαζη   

Α΄Ασαΐαρ, (Παπεμβάζειρ Δ.Ε.)    

 

Να ανηιμεηυπίζοςμε αποηελεζμαηικά ηα μνημόνια ηηρ Εκπαίδεςζηρ 

πλάδειθνη, -ζζεο 

Οη δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ δελ επεθύιαζζαλ κόλν επρέο θαη ρηόληα! Δπεθύιαζζαλ «κπνλακάδεο» γηα 

όιεο ζρεδόλ ηηο δνκέο ηεο Δθπαίδεπζεο εηνηκάδνληαο γεξά ζεκέιηα γηα ην λέν ζρνιείν ηνπ ΟΟΑ/ΔΔ, ηεο 

Γηακαληνπνύινπ θαη ησλ ινηπώλ νκντδεαηώλ ηεο. 

Αθνύ οι ηγήηοπερ ηος Υπ. παιδείαρ (ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ) είδαλ πσο ζην δήηεκα ηεο πηινηηθήο 

«πεξηγξαθηθήο» αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ζηα Γπκλάζηα θαη ηεο καζεηείαο ζηα ΔΠΑΙ ην πξάγκα δελ 

θπιάεη, όπσο επηζπκνύλ, άλλαξαν πόηα.  

Για ηην Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη λοιπόν καηά ηην διάπκεια  ηυν διακοπών είσαμε: 

1ον) Γςμνάζια: Δγθύθιην ζηηο 23 Γεθέκβξε 2017 γηα ζεκαηηθή εβδνκάδα πνπ δξνκνινγεί  απνθάζεηο θαη 

ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ από ηνπο πιιόγνπο δηδαζθόλησλ έσο ηηο 3 Φιεβάξε (αλεμαξηήησο ηνπ  ρξόλνπ 

εθαξκνγήο)! Σα ζέκαηα ζα αληιεζνύλ από ηηο ελόηεηεο  α)Γηαηξνθή – Πνηόηεηα δσήο β) Δμαξηήζεηο θαη 

γ) Έκθπιεο Σαπηόηεηεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη νη ζεκαηηθέο απηέο αλήθνπλ ζην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ 

Βηνινγίαο θαη Οηθ. Οηθνλνκίαο. Δίλαη ηόζν ην ελδηαθέξνλ ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ πνπ έθνςαλ ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη ώξεο ησλ καζεκάησλ απηώλ από ην 

σξνιόγην πξόγξακκα. Απνπεηξώληαη λα κεηαηξέςνπλ δειαδή δηδαθηηθέο ώξεο ζε Πξνγξάκκαηα (άξαγε 

πην ΔΠΑ ηα ππνζηεξίδεη;). Ο ηξόπνο όκσο πινπνίεζεο νδεγεί θαη ζε έκκεζε απην-αμηνιόγεζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ... 

2ον) ΓΕΛ: Δηζάγνπλ ην portfolio ηνπ θάζε καζεηή κε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο (ππνρξεσηηθά κία αλά καζεηή 

θαη ηνπιάρηζηνλ 10 αλά θαζεγεηή) κε απώηεξν ζηόρν λα εμνβειίζνπλ ην δίσξν Project εμνηθνλνκώληαο 

έηζη θαζεγεηέο θαη απμάλνληαο ηνλ θόξην εξγαζίαο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο. Πνηόο δελ αληηιακβάλεηαη όηη 

πξόθεηηαη γηα άηππε αύμεζε σξαξίνπ. Πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα ηηο «δηπισκαηηθέο» εξγαζίεο ησλ 

καζεηώλ ζηελ Γ΄ ΓΔΙ κε ην λέν ζύζηεκα ξίρλνληαο ππξνηερλήκαηα γηα θαηάξγεζε ησλ Παλειιαδηθώλ, 

ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θξεζάξα επηινγήο ησλ καζεηώλ ζα γίλεηαη ήδε ζην ιύθεην. 

«Κεγαιεπήβνιεο» θαηλνηνκίεο πξνο πινπνίεζε από εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη ζπκπιεξώλνπλ σξάξην ζε 

δύν ηξία ε θαη πεξηζζόηεξα ζρνιεία, έρνπλ δηπιέο-ηξηπιέο αλαζέζεηο, θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα ληώζνπλ 

νξγαληθό θνκκάηη ελόο ζπιιόγνπ ηελ ίδηα ώξα δηεθπεξαηώλνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία ηνπ ζρνιείνπ. Θάπνηνη 

ιηγόηεξνη εξγάδνληαη ζε Γπκλάζηα κε Ιπθεηαθέο Σάμεηο θαη θαινύληαη λα εξγαζηνύλ θαη γηα ζεκαηηθέο 

εβδνκάδεο θαη γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο... 

Είναι ηόζη η βιαζύνη ηος ςποςπγείος να επιβάλει ηιρ αλλαγέρ, ώζηε εξαγγέλλει συπίρ 

πποειδοποίηζη και ππογπαμμαηιζμό  ηη διενέπγεια ηυν Πανελλαδικών μεηά ηιρ ενδοζσολικέρ 

με αποηέλεζμα ηιρ καηαλήτειρ ζηα λύκεια υρ ανηίδπαζη ηυν μαθηηών. Το ςποκπιηικό 

ενδιαθέπον ηος ςποςπγού για ηην καηαππάκυζη ηηρ τςσολογίαρ ηυν μαθηηών εξαιηίαρ ηυν 

εξεηάζευν πεπιζζεύει.   

3ον ) ΕΠΑΛ:  Ζ  δήζελ κεηαξξύζκηζε ηεο ΣΔΔ ζε ΔΔΘ έρεη  ήδε μεθηλήζεη από πέξπζη. Κείσζε ηνκέσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, κείσζε σξώλ δηδαζθαιίαο ησλ ηερληθώλ καζεκάησλ (Κάηνο 2016), ζπγρσλεύζεηο εηδηθνηήησλ 

εληόο ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ, θαηάξγεζε δπλαηόηεηαο νιηγνκειώλ (επηέκβξεο 2016) θαη ζεζκνζέηεζε 

θόθηε ηκεκάησλ, ραξαθηεξηζκό θνίηεζεο  γηα πξώηε θνξά  κε ηε ιήμε ηνπ Α΄ Σεηξακήλνπ. Σειηθόο ζηόρνο 



δελ είλαη κόλν ε εμνηθνλόκεζε πξνζσπηθνύ, αιιά θπξίσο ην πέξαζκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

από ηελ Γεπηεξνβάζκηα  ζηελ άηππε Δθπ/ζε ησλ ΗΔΘ. Σελ ζύλδεζε κε εηαηξίεο, Γεκόζηνπο νξγαληζκνύο ή 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο «καζεηείαο», πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θαθνπιεξσκέλε εξγαζία 

(ππνθαηώηαηνο κηζζόο). Σν δέιεαξ κηαο θαηώηαηεο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο γηα ηνπο καζεηέο ζα έρεη σο 

θαηάιεμε ηνλ εληαθηαζκό ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ. Γη απηό αθξηβώο ππάξρεη ην ΔΠΑ γηα ηελ 

εκπέδσζε ηεο λέαο Σάμεο Πξαγκάησλ ζηελ ζθαίξα ηεο εξγαζίαο. 

                                         Για ηον ζσεδιαζμό ζε ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ  

Γελ ζα ζηαζνύκε ζην ηη καο έθιεςαλ νη δηαρξνληθέο κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο ζηα «επηά κλεκνληαθά  

ρξόληα».                                                                                                                                    

Θα ςπενθςμίζοςμε όμυρ ηέζζεπερ νικηθόπερ μάσερ ζηο σώπο ηηρ εκπαίδεςζηρ με ηοςρ αγώνερ 

μαρ:                                                                                                                                                                          

1) Γελ θαηάθεξαλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο δηαζεζηκόηεηεο ζε απνιύζεηο.                                                                      

2) Γελ θαηάθεξαλ λα πάλε ζε ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο εθηόο ΠΤΓΔ/Λνκνύ.                                                                                                                                               

3) Παγώζακε γηα ηξία ρξόληα κέρξη ζηηγκήο ηελ απηναμηνιόγεζε θαη αηνκηθή αμηνιόγεζε.                                      

4) Κεηώζεθε ε ηξνκνθξαηία κε ηηο «απηνδίθαηεο» αξγίεο...  

Άπα  και ηώπα μποπούμε να βάλοςμε «άμμο ζηιρ μησανέρ» ηοςρ... 

α) ΟΛΜΕ : Κε κηιάηε δπλαηά! Ζ εγεζία ηεο ΟΙΚΔ (ΤΛΔΘ/ΓΑΘΔ) «ππλώηηεη» ζηα κεγάια δεηήκαηα 

ηνπ «λένπ ζρνιείνπ» θαη μππλά αξγνπνξεκέλα ζε θάπνηα «κηθξά» (βι. αλαθνίλσζε γηα ηα ηκήκαηα ησλ 

ΔΠΑΙ) θαη ύζηεξα από πηέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  Λα δνύκε αλ ηελ μππλήζεη πιήξσο ε κεηνςεθία ησλ 

«5» ή θαιύηεξα ε θίλεζε ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ.                                                                                                      

εκείσζε: Γεπηέξα 9 Γελάξε 2017: Γηα 1ε θνξά ζηα 26 ρξόληα κε επζύλε ηνπο ε ΟΙΚΔ ήηαλ απνύζα από 

ηελ εθδήισζε ηηκήο θαη κλήκεο ηνπ Λ. Σεκπνλέξα. 

β)  Α΄ΕΛΜΕ Ασαΐαρ: Κε πξόηαζε ηεο Δθπ. Παξέκβαζεο ζε Κέησπν θαη ΠΔΛ δεηήζεθε έθηαθην Γ ηελ 

εβδνκάδα πνπ πέξαζε. Ζ πξόηαζε έπεζε ζην θελό, δηόηη ε ΓΑΘΔ δελ «άδεηαδε» πξηλ ηελ Παξαζθεπή (!), ε 

ΠΔΛ κπνξνύζε κόλν Πέκπηε θαη ην Κέησπν δελ απνθάζηζε νύηε ηελ Πέκπηε (ρσξίο ΓΑΘΔ), νύηε ηελ 

Παξαζθεπή (ρσξίο ΠΔΛ)!!!  Αληηπξνηείλακε ηνπιάρηζηνλ θάιεζκα ζε αληηπξνζώπνπο ζηα ζρνιεία γηα λα 

ζπδεηήζνπκε θαη απνθαζίζνπκε ζπληνληζκέλε αληηκεηώπηζε γηα ηα επείγνληα δεηήκαηα ηεο πεξηόδνπ θαη 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηα επόκελα. Απνηέιεζκα: Ζ ΓΑΘΔ ζηώπεζε, ελώ ην Κέησπν ζπκθώλεζε κε ηελ ΠΔΛ 

γηα αλαβνιή κηαο εβδνκάδαο ζην θάιεζκα... 

Σηο δια ηαύηα: Δπηκέλνπκε, ζην ζπληνληζκό ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ κέζσ ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

ζσκαηείνπ (ΔΙΚΔ) ζ’ απηή ηε θάζε. Γηα λα έρνπκε βαζύηεξν θαη πιαηύηεξν ζπληνληζκό ζηελ αλάιπζε θαη 

ηνλ ηξόπν δξάζεο καο, ζεσξνύκε όηη ε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ ζην Γ ηεο Γεπηέξαο (8.00 κκ ζηε 

Καληαθίνπ) ζα βνεζήζεη ζηνλ ηαρύηεξν θαη απνηειεζκαηηθόηεξν ζπληνληζκό.  

Τα όπλα μαρ: Θάιεζκα ησλ ζπλαδέιθσλ από ηα ζρνιεία, θαζνξηζκόο Γελ. πλέιεπζεο, δεκηνπξγία 

επηηξνπήο αγώλα, ζπληνληζκόο ησλ ΔΙΚΔ ηεο Πεξηθέξεηαο, έληνλεο δηακαξηπξίεο ζε ΓΓΔ θαη ΠΓΔ... 

Το νέο ζσολείο ηηρ ζςππίκνυζηρ,  

ηηρ εμποπεςμαηοποίηζηρ και ηηρ αγοπάρ  

δεν θα πεπάζει! 

Εκπαιδεςηική Παπεμβαζη Α΄ΕΛΜΕ Ασαΐαρ,  https://eparemvasiax.wordpress.com/  

Πάηπα, 15-01-2017 

https://eparemvasiax.wordpress.com/

