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Αθήνα, 21 Μαΐου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΟΣΔΕΠ παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό τις πρόσφατες
εξελίξεις στα θέματα των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης και των Πανελληνίων
Εξετάσεων. Σ’ αυτή τη φάση θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να επιδείξουν ψυχραιμία και
σύνεση και να διαφυλάξουν την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων
μέχρι το τέλος. Είναι θετική εξέλιξη το ότι οι ίδιοι οι καθηγητές αξιολόγησαν την
κατάσταση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές διαφυλάσσοντας οι ίδιοι τις
Πανελλαδικές εξετάσεις.
Με την ευκαιρία αυτή επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για την αναβάθμιση των
σπουδών στο Λύκειο, με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου και την
περαιτέρω βελτίωση του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει
ασχοληθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια με το θέμα της αναβάθμισης του
Λυκείου και των συστημάτων πρόσβασης διοργανώνοντας Επιστημονικό Διήμερο
(Βλ. [1]) και με σχετικές αποφάσεις από τα θεσμικά της όργανα (Βλ. [2]).
Όσον αφορά στο ζήτημα της αύξησης των ελάχιστων υποχρεωτικών ωρών
διδασκαλίας για τους Καθηγητές Μ.Ε. και των υποχρεωτικών μεταθέσεων, που είναι
η αιτία για τη δημιουργία αυτής της αναταραχής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Είναι μεγάλες οι ευθύνες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που ανοίγει
τέτοια μεγάλα και δύσκολα ζητήματα με αυτή την εκβιαστική μεθοδολογία
και σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τα όποια προβλήματα δε μπορεί να λύνονται
με βίαια κατασταλτικά μέτρα, όπως η επιστράτευση.
2. Από τώρα μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς υπάρχει ένα ικανός
χρόνος, μέσα στον οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας νηφάλιος και
ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των Λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης και
του Υπουργείου Παιδείας, με τον οποίο είναι δυνατόν να αναζητηθούν λύσεις
βιώσιμες, λογικές και ουσιαστικές μακριά από τη λογική των συγκρούσεων.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει την πολιτική επιστράτευση των
λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης και να τους καλέσει σε έναν ειλικρινή διάλογο
που θα γίνει με άνεση χρόνου αμέσως μετά τις εξετάσεις.
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