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πλαδέιθηζζεο – πλάδειθνη   

  κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ηξίσξνπ, ηελ θαηάξγεζε σξώλ 

ζην Γπκλάζην, ηελ εζσηεξηθή ζπγρώλεπζε πνπ ζπλέβε κε ην «λέν» 

πξόγξακκα ησλ ΕΠΑΛ, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθύθιηνη ηνπ ΤΠΠΕΘ 

πνπ νδήγεζαλ πνιινύο ζπλαδέιθνπο ζε ππεξαξηζκίεο, αλαδήηεζε 

ζρνιείσλ θαη δηάζεζε ηνπο κέρξη θαη ζε ηξία ζρνιεία, ε «λογιζηική 

παιδεία» ζπλερίδεηαη.   

  Με ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 135800/Δ2 (ΦΕΚ 2732/31-8-16) ηα ηκήκαηα 

ησλ Αγγιηθώλ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ ρσξίδνληαη ζε επίπεδα κόλν αλ είλαη 

άξηηνο αξηζκόο, ελώ αλ είλαη πεξηηηόο ζα ρσξηζηνύλ ηα πην αλνκνηνγελή! 

Καηαξγεί ή όρη ηελ ίζε επθαηξία ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ καο; Μόιηο 

πξνρζέο, δέκα μέπερ μεηά ηην έναπξη ηων μαθημάηων κε λέα εγθύθιην 

(152982/Δ2/19-9-16) επεθηείλνπλ ην ρσξηζκό απηό θαη ζηηο άιιεο ηάμεηο 

ηνπ Γπκλαζίνπ παξόιν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ Τ.Α. Είλαη 

ζύλλνκν ή ζα ην θαηαιάβνπλ θαη ζα ην πάξνπλ πίζσ; Μήπσο ζπξώρλνπλ 

ηα παηδηά πξνο ηα θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζώλ; 

   Με ηελ εγθύθιην 152929/Δ2/19-9-16 ζπλερίδεηαη ε εθπαξαζύξσζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο από ηα ζρνιεία καο θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο. 

Με ην έηζη ζέισ θαη ρσξίο ινγηθή, δέκα μέπερ μεηά ηην έναπξη ηων 

μαθημάηων, ελώ ππάξρεη πιεζώξα πιεξνθνξηθώλ ζηε δηάζεζε ησλ 

ΠΤΔΕ, θαηαξγεί ηελ ηεηξάσξε ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ 

Πιεξνθνξηθήο ζηελ Εξεπλεηηθή Εξγαζία κε απνηέιεζκα πνιινί 

ζπλάδειθνη λα βξεζνύλ ρσξίο ώξεο ελώ έρνπλ γίλεη νη ηνπνζεηήζεηο θαη 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα θελά. Πνπ ζα βξεζνύλ απηνί νη ζπλάδειθνη; Εληόο 

ηνπ Πεηξαηά, εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο ή κήπσο ζε άιιν Τπνπξγείν; Μήπσο 

ζπξώρλνπλ, πάιη, ηα παηδηά πξνο ηα θξνληηζηήξηα; 
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  Η ζειηά ζην ιαηκό άξρηζε πάιη λα ζθίγγεη όπσο ζθίγγνπλ θαη ηα 

πεξηζώξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηα νπνία θιείλνπλ ην έλα κεηά ην 

άιιν με ηηλεθωνικέρ ενηολέρ από ηη Διεύθςνζη, ε νπνία αμηνπνηεί ζην 

κέγηζην βαζκό ην “κεγάιν αδειθό” myschool. Ο λόγορ; Εμνηθνλόκεζε 

πξνζσπηθνύ αθόκα θη αλ ρξεηαζηεί θάπνηνο λα κεηαθηλεζεί ζε ηξία ή 

ηέζζεξα ζρνιεία! Σο αποτέλεσμα; αιακνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε ηάμεηο 

26 – 27 αθόκα θαη 28 παηδηώλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε πέηξηλα ρξόληα 

άιισλ επνρώλ! 

   Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ Παηδεία είλαη δνθεξέο. 

Όιεο απηέο νη ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, ρσξίο θάπνην 

πξνγξακκαηηζκό, ρσξίο θάπνην παηδαγσγηθό ππόβαζξν, δεκηνπξγνύλ 

αλεζπρία θαη αβεβαηόηεηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ην ζρέδην πνπ (πηζαλόλ 

λα) έρεη ε θπβέξλεζε ησλ ΤΡΘΖΑΝΕΛ ζε ζρέζε κε  ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 «Μποπείρ να τοςρ ξεγελάρ όλοςρ για λίγο καιπό, λίγοςρ όλο τον καιπό, 

αλλά όσι όλοςρ όλο τον καιπό.» 

Φηάλεη πηα!  

Μέρξη εδώ! 

Όρη άιιεο απηαπάηεο θαη πεηξακαηηζκνύο ζηελ Παηδεία! 

Ούηε εκείο, νύηε νη καζεηέο καο, είκαζηε πεηξακαηόδσα! 

Ήξζε ν θαηξόο λα αθππληζηνύκε! 

Ήξζε ν θαηξόο λα απαηηήζνπκε! 

Μόληκεο πξνζιήςεηο – Σκήκαηα κε 20 καζεηέο – Μείσζε σξαξίνπ 

Αμηνπξεπείο κηζζνύο –  Καιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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