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Θέμα: «Κατάργηση των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης»
Πολλά είχε πει η Υπουργός Παιδείας για το «Νέο Σχολείο». Τόσα που μόνο δίκην
προθέσεων μπορεί κάποιος να κάνει. Όλα όμως συγκλίνουν στο ότι το «Νέο Σχολείο»
που «ονειρεύεται» η ηγεσία του Υπουργείου είναι ένα σχολείο χαμηλού κόστους,
απόλυτα εναρμονισμένο στις δραστικές περικοπές κοινωνικών δαπανών που
επιβάλλει η πολιτική του Μνημονίου – ΔΝΤ – ΕΕ που επέλεξε και εφαρμόζει η
σημερινή κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:
1. Οι δραστικές περικοπές των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων.
2. Η αύξηση του αριθμού μαθητών στα τμήματα.
3. Η κατάργηση ολιγομελών τμημάτων, κυρίως στην Τεχνική Εκπαίδευση, αλλά και
στα τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών (που το ίδιο το Υπουργείο εξήγγειλε).
4. Η περικοπή ή και κατάργηση δαπανών για μετακινήσεις μαθητών.
5. Η ουσιαστική κατάργηση της ΠΔΣ – ενισχυτικής διδασκαλίας.
6. Η δραστική μείωση των διορισμών και η κάλυψη των κενών με αναπληρωτές και
ωρομισθίους που η τοποθέτησή τους γίνεται κατά κανόνα αργοπορημένη. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες διδακτικές ώρες κυρίως σε
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περιφερειακά Σχολεία αλλά και σε Σχολικές Μονάδες με ιδιαίτερες ανάγκες
όπως το Μουσικό Σχολείο Βόλου το οποίο στερήθηκε και εξακολουθεί να
στερείται εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία μουσικών μαθημάτων!!!
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η διαδικασία της δραστικής μείωσης των
δαπανών για το σύνολο της Δημόσιας εκπαίδευσης όπως προκύπτει απ’ τον
Προϋπολογισμό του 2011 που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Προς την κατεύθυνση αυτή οδηγούν και όλα όσα συστηματικά διαρρέουν από
κύκλους του Υπουργείου για συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων και αλλαγές στο
εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.
Εκεί όμως που η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας υπερβαίνει κάθε όριο, σε σημείο
που αναρωτιόμαστε αν η Υπουργός και οι συνεργάτες της έχουν καμία επαφή με
έννοιες όπως παιδαγωγική, εκπαίδευση και διδακτική, αφορά στα Τμήματα Αθλητικής
Διευκόλυνσης

(ΤΑΔ). Δε γνωρίζουμε ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις του

Υπουργείου για το μέλλον τους και αυτό είναι κάτι που οφείλει να το ξεκαθαρίσει.
Πέραν αυτού, όμως, αναφερόμαστε στην εγκύκλιο που έστειλε η Υπουργός, στη μέση
της Σχολικής χρονιάς. Η εγκύκλιος αναφέρεται στις «προϋποθέσεις λειτουργίας» των
ΤΑΔ και βεβαίως, οδηγεί σε κατάργηση των περισσοτέρων από αυτά. Οι μαθητές
των καταργηθέντων τμημάτων έχουν επιλογή να ενταχθούν σε τμήματα της ίδιας ή
διαφορετικής Σχολικής Μονάδας. Αυτό, στην πράξη, σημαίνει:
1.

Απότομη διακοπή μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, για μία μερίδα μαθητών
που συμμετείχε σ’ αυτή, και που το ίδιο το Υπουργείο στην έναρξη της Σχολικής
Χρονιάς εφάρμοσε.

2.

Αλλαγή Σχολικού περιβάλλοντος στη μέση της χρονιάς. Να υπενθυμίσουμε
στην Υπουργό και τους συνεργάτες της ότι η αλλαγή Σχολικού περιβάλλοντος
είναι η σοβαρότερη κύρωση που κατά το νόμο ο σύλλογος καθηγητών μπορεί
να επιβάλλει σε ένα μαθητή!!!

3.

Ένταξη μαθητών σε τμήματα στα οποία έχει διδαχθεί διαφορετική ύλη, απ’
αυτή που παρακολούθησαν στα τμήματα στα οποία μέχρι τώρα φοιτούν. Ας
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φανταστούμε τι συνεπάγεται, αυτό, για τους μαθητές.
4. Συμπτύξεις, διόγκωση ή και αύξηση του αριθμού των τμημάτων των Σχολικών
Μονάδων με συνέπεια μετακινήσεις εκπαιδευτικών, αλλαγή ωρολογίων
προγραμμάτων, διαδικασιών κλπ.
Για τους εμπνευστές της συγκεκριμένης εγκυκλίου, όλα αυτά, φαίνεται να είναι ή ψιλά
γράμματα ή κάτι το εξωεκπαιδευτικό.
Εντύπωση μας προκαλεί ότι κατά τη συζήτηση για το μέλλον των ΤΑΔ στο Νομό,
μόνο ένας προϊστάμενος (του 1ου Γραφείου) πρότεινε να μη προχωρήσουν οι
συγχωνεύσεις, πράγμα το οποίο θα έπρεπε να προτείνουν όλοι.
Επειδή λοιπόν οι όποιοι σχεδιασμοί έχει κατά νου του το Υπουργείο θα πρέπει να
λαμβάνουν τουλάχιστον υπ’ όψιν τον παιδαγωγικό κι εκπαιδευτικό ρόλο του Σχολείου
ενημερώνουμε κάθε ιθύνοντα ότι η ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου, τουλάχιστον για
την φετινή χρονιά όχι μόνο είναι απαραίτητη αλλά είναι και επιτακτική.
Πέραν αυτού, καλούμε κάθε Στέλεχος της Εκπαίδευσης το οποίο θα κληθεί να
αποφασίσει, να μη προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων στη μέση της χρονιάς για
κανένα λόγο.
Όσο για το οικονομικό όφελος της εφαρμογής μιας τέτοιας απόφασης, θεωρούμε ότι
είναι σαφώς μικρότερο από το κόστος διαφήμισης του «Νέου Σχολείου» και τις
αμοιβές των κάθε είδους σχετικών «επιτροπών».
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Σωκράτης
Σαβελίδης

Αλέκος Αρβανιτάκης

Κώστας Λαγός
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