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∂ÓÒ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË…

∆ΙΑΒΑΣΤΕ:

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ…
ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ!

«∆ιαχείριση σχολικής τάξης»
∆Ô˘ °È¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡
σελ. 14

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ:
• ∂È‰ÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË:
ÌÚÔÛÙ¿ÚË˜ Ë ¶∞¢∂¢ –
¶ƒø∆√¶√ƒπ∞!
• ™˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÂ ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË…
• ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›·: À¿ÚÂÈ
Êˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚÈ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ;;;

• °Ú¿ÊÙËÎ·Ó ÚÒÙ· Ù· ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Î·È
ÌÂÙ¿ ¤‰ˆÛ·Ó ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· øÚÔÏfiÁÈÔ!
• ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿ ÙÂ¯Ó¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ó·
ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó Â˘ı‡ÓÂ˜ Î·È ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜
• ÃˆÚ›˜ ˘Í›‰· ÏÂ‡ÛË˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙÂ˜
• ™Â Ù¤ÏÌ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì·˜
• ∫·È ÊÔÚÔÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ
Î˘‚ÂÚÓÒÓÙÂ˜!
ªÂ ÂÌÊ·ÓÂ›˜ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙÂ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜
Ë ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·Ú¿ ÙÈ˜
ÂÍ·ÁÁÂÏ›Â˜ ÂÚ› "ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·˜..."
Την ίδια στιγµή που ο Υπουργός παρεµβαίνει σε Μ.Μ.Ε.
πανηγυρίζοντας για δήθεν «κοσµογονία» µε την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθµιση, η προχειρότητα είναι εµφανής:
1. Ενώ έκατσαν οι επιτροπές των Αναλυτικών να ετοιµάσουν
τα νέα προγράµµατα, κανείς δεν τους είπε πόσες διδακτικές
ώρες έχουν στη διάθεσή τους! Το ωρολόγιο άργησε ολόκληρους µήνες…
2. Μεταρρύθµιση χωρίς αρχή και τέλος, διαφορετικές δηλώσεις, σύγχυση και εποικοδοµητική ασάφεια…
3. Ξεκίνησαν επιµόρφωση εκπαιδευτικών πάνω σε αναλυτικά που πολύ πιθανόν να αλλάξουν για να συνάδουν µε τις
νέες εισηγήσεις και το ωρολόγιο πρόγραµµα!

∫·È ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Â‰Ò:
• Το Υπουργείο συµφωνεί σε θεσµοθέτηση πάνω σε τακτή
βάση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. ∆υο χρόνια τώρα
η συµφωνία αυτή παραµένει στα συρτάρια. Τώρα, επιβάλλεται
µείωση 10% στην ήδη κολοβή επιµόρφωση που προσφέρει το
Υπουργείο µε δόσεις και µε το σταγονόµετρο.

• Τα αιτήµατα για διάφορα ζητήµατα παραµένουν στο τέλµα.
• Οι αρχικές τυµπανοκρουσίες Χριστόφια για δήθεν ολοήµερα σχολεία παντού δίνουν τη θέση τους σε οµολογία ότι δεν
υπάρχουν λεφτά, ότι τα ολοήµερα θα προχωρήσουν µε ρυθµούς βήµατος σηµειωτόν!!!
• Το σχέδιο αξιολόγησης δεν προχωρά, αφού θα πρέπει να
ξοδευτούν και χρήµατα για να υλοποιηθεί.
Στο µεταξύ απεργάζονται στο Υπουργείο νέα επέλαση σε
υποστηριχτικές ώρες που διαθέτουν τα σχολεία έτσι που να
οικονοµήσουν περισσότερα την επόµενη σχολική χρονιά.
Μια κυβέρνηση και ένα Υπουργείο Παιδείας χωρίς πυξίδα
πλεύσης και χωρίς αξιοποίηση των δυνάµεων εκείνων που θα
µπορούσαν να πάρουν αποφάσεις και να χαράξουν γραµµή.
Ένα Υπουργείο που µονίµως αποτυγχάνει να πείσει το υπόλοιπο Υπουργικό Συµβούλιο να ξοδευτούν χρήµατα για την
παιδεία.
Και οι εκπαιδευτικοί µόνοι να αγωνίζονται να περισώσουν
ό,τι περισώζεται από ένα καράβι που πλέει ακυβέρνητο. Και
σύντοµα αναµένεται κυβερνητική επέλαση σε αποκοπή επιδοµάτων και όχι µόνο… ∆υστυχώς!

∂ÎÂ› fiÔ˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó!
∏ «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÕÓÔÈÍË» Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› Î·È ¿ÏÈ!
∂ÎÂ› fiÔ˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó, Ë ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÎ‰›‰ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ¯¿ÚÈ˜ ÛÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ, ÙË
ÊÈÏÔÙÈÌ›· Î·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ‰ÂÎ¿‰ˆÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ
ÙË˜ ¶∞¢∂¢ – ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞! ¶ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· Û˘ÓÂ¯‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, Ë ÌÔÓ·‰ÈÎ‹
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ·
ÊÔÚ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· ¢øƒ∂∞¡. ∞Ó ¤¯ÂÙÂ Û¯fiÏÈ· ‹
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ‹ ı¤ÏÂÙÂ Ó· ·ÚıÚÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ
«∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÕÓÔÈÍË», ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ fiˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÛÙÔ email
efimeridapaded@yahoo.com

