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ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, δηµοσιοποίησε στις
27-1-2011, εγκύκλιο µε θέµα «Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 – 2012». Με βάση αυτή την
εγκύκλιο, καλούνται οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, να διαµορφώσουν και να
υποβάλλουν σχετικές προτάσεις έως τις 25/2. Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη γίνει
από το ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά και µε θλίψη διαπιστώνουµε ότι
έχουν προταθεί δεκάδες ∆ηµοτικά Σχολεία της ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά και, ανάµεσά
τους, το 28ο ∆,Σ, Νίκαιας που βρίσκεται στο σχολικό συγκρότηµα των ¨Πέτρινων¨.
Κανείς δεν ξέρει µε ποια κριτήρια έγιναν αυτές οι προτάσεις, καθώς κανείς από την
εκπαιδευτική κοινότητα δεν κλήθηκε σε διάλογο για το ζήτηµα αυτό.
Οι προτάσεις αυτές, βέβαια, ακολουθούν τη σκληρή - λογιστική - γραµµή της
κυβέρνησης, προκειµένου να «πιαστούν» οι στόχοι του Μνηµονίου και της Τρόικας που
προϋποθέτουν τη δραστική µείωση των κοινωνικών δαπανών και που µαθηµατικά
οδηγούν σε περικοπές των δαπανών και για την παιδεία.
Έτσι, οι «παιδαγωγικοί λόγοι» που αναφέρει το Υπουργείο είναι - ένα ακόµα µεγάλο ψέµα. Στόχος είναι να µειωθούν δραστικά οι οργανικές θέσεις και να
µετατραπούν τα νέα 12/θέσια σχολεία («αυτόµατα», όπως δηλώνει η διοίκηση) σε
σχολεία «ενιαίου αναµορφωµένου προγράµµατος». Να οικοδοµηθεί, δηλαδή,
πάνω στα ερείπια του δηµόσιου δωρεάν σχολείου, το φθηνό σχολείο του µνηµονίου και
της αγοράς.
Μια τέτοια εξέλιξη δεν έχει φυσικά σχέση µε το σύνθηµα «πρώτα ο
µαθητής», αλλά µε το «πρώτα οι περικοπές». Τα σχολεία δεν είναι «προβληµατικές
επιχειρήσεις». ∆εν µπορεί να επικρατεί η λογική των οικονοµικών δεικτών του κέρδους και
της ζηµίας. Ζηµιά είναι το σχολείο που κλείνει, το σχολείο που απορρίπτει, το σχολείο που
διώχνει τους µαθητές του, το σχολείο που απαξιώνει τους δασκάλους του, το σχολείο που
κονιορτοποιεί τη γνώση, το φτηνό, αγοραίο, αυταρχικό σχολείο που προωθείται.
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Το ∆.Σ. του Συλλόγου δηλώνει - ξεκάθαρα - ότι:
 Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στις συγχωνεύσεις - καταργήσεις
σχολείων και συµπτύξεις τµηµάτων. Τέτοια µέτρα σηµαίνουν για την
περιοχή µας υποβάθµιση του σχολείου της γειτονιάς, υποχρεωτικές
µετακινήσεις µαθητών και διαµόρφωση πληθωρικών τµηµάτων. Όλα αυτά
συνεπάγονται την υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης, µεγαλύτερα
µορφωτικά ελλείµµατα για τους µαθητές, περισσότερα βάρη για τους γονείς.
 Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στην κατάργηση του 28ου ∆.Σ.
Νίκαιας, γιατί µια τέτοια εξέλιξη σε ένα σχολικό συγκρότηµα των 500 και
πλέον µαθητών - πέραν των όσων αναφέρουµε παραπάνω - θα κάνει
δυσκολότερες τις συνθήκες µάθησης, αφού µια σειρά παιδαγωγικών
παρεµβάσεων που έχουν σχεδιαστεί από τους Συλλόγους
∆ιδασκόντων δεν θα είναι δυνατόν να εφαρµοστούν (κατάργηση
Τµήµατος Ένταξης, ενισχυτικής διδασκαλίας κ.ά.).
 Απέναντι στο φθηνό σχολείο του µνηµονίου και της αγοράς,
υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο δωρεάν σχολείο, το δικαίωµα όλων των
παιδιών στη µόρφωση. ∆ιεκδικούµε µείωση του αριθµού των µαθητών ανά
τµήµα (1:20 στην Πρωτοβάθµια). Θεωρούµε απαράδεκτη την πολιτική
δραστικής µείωσης της χρηµατοδότησης των Σχολικών Επιτροπών την
προηγούµενη χρονιά. ∆ιεκδικούµε - άµεσα - έκτακτη χρηµατοδότηση όλων
των σχολείων ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.
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