ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΟΛΜΕ
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina
Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2010 11:56 -

Πηγή:esos.gr

Πρόταση για τη δημιουργία Σχολής Στελεχών Εκπαίδευσης αποφάσισε΄η ΟΛΜΕ να
προτείνει στο υπ. Παιδείας . Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία , από τις παρατάξεις
ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ.

Οι δύο παρατάξεις αποφάσισαν επίσης την αφαίρεση από τη νέα τους πρόταση προς το υπ.
Παιδείας μία από τις ψηφισμένες προτάσεις της ΟΛΜΕ, αυτήν που αφορά την εκλογή των
υποδιευθυντών από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Οι δύο αυτές αποφάσεις προκάλεσαν την αντίδραση των μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ Ελ.
Ζωγραφάκη και Θ. Κοτσιφάκη , οι οποίοιεξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Απαράδεκτες θέσεις υιοθέτησε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, με τις ψήφους των μελών του που
ανήκουν στην ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ, στη συζήτηση για τη διαμόρφωση των προτάσεων που
θα καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25-2-2010, όπου συζητήθηκε το σχετικό θέμα, οι
παραπάνω παρατάξεις ψήφισαν πρόταση για δημιουργία Σχολής Στελεχών Εκπαίδευσης. Η
πρόταση αυτή είναι σίγουρο πως θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας συγκεκριμένης κλειστής
κάστας στελεχών εκπαίδευσης, αφού προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην
επιλογή θα είναι η επιτυχής φοίτηση στη σχολή αυτή. Οι κίνδυνοι από την εφαρμογή αυτής
της πρότασης είναι φανεροί, αν αναλογιστεί κανείς επιπλέον ότι στην ουσία εκχωρείται
στο κυβερνών κάθε φορά κόμμα το αποκλειστικό δικαίωμα να ορίζει ποιοι και με ποιες
διαδικασίες θα εγγράφονται στη Σχολή Στελεχών, ποιο θα είναι το πρόγραμμα σπουδών,
αλλά και ποιοι και με ποιες διαδικασίες θα αποφοιτούν ή δεν θα αποφοιτούν από τη Σχολή
αυτή.

Μια τέτοια πρόταση έρχεται σαφώς σε αντίθεση με την εκφρασμένη θέση του κλάδου μας
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για διαφανείς, δημοκρατικές, αντικειμενικές και αδιάβλητες διαδικασίες επιλογής, καθώς
και με τη πάγια θέση του κλάδου μας για στελέχη με θητεία, αφού στην πράξη θα οδηγήσει
σε μόνιμα στελέχη.

Επίσης, σε μια εποχή στην οποία η εκπαιδευτική πολιτική επιβάλλει στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα να λειτουργούν στη λογική της αγοράς, είναι σίγουρο πως τόσο τα κριτήρια
επιλογής όσο και η εκπαίδευση που θα παρέχεται στη σχολή αυτή θα είναι
προσανατολισμένα στην αντίληψη του στελέχους-μάνατζερ.

Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό.

ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ όχι μόνο δεν αποδέχτηκαν να συμπεριληφθεί στο σχετικό κείμενο η
πρότασή μας για συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στη διαδικασία της επιλογής
διευθυντών σχολείων (με τη έκφραση της γνώμης τους για τους υποψήφιους), αλλά
αφαίρεσαν από τη νέα τους πρόταση προς το Υπ. Παιδείας μία από τις ψηφισμένες
προτάσεις της ΟΛΜΕ, αυτήν που αφορά την εκλογή των υποδιευθυντών από το σύλλογο
διδασκόντων. Αυτό όχι μόνο είναι πίσω από τις ψηφισμένες μέχρι τώρα θέσεις της
Ομοσπονδίας μας αλλά και πίσω ακόμα και από αυτό που ισχύει σήμερα, ότι δηλ. ότι ο
σύλλογος εκφράζει τη γνώμη του για τους υποψηφίους!

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων αυτών αρνήθηκαν ακόμα και την πρότασή μας να τεθούν οι
νέες αυτές προτάσεις της ΟΛΜΕ ως θέμα συζήτησης στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις
των ΕΛΜΕ και να αποφασίσει η ΓΣ των προέδρων.

Τελικά, οι ηγεσίες των ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ δείχνουν με την πρακτική τους πως δεν έχουν
καθόλου εμπιστοσύνη στους συναδέλφους και στους συλλόγους διδασκόντων, πράγμα που
το εξέφρασαν με την ψήφο τους. Αυτό που τελικά ενδιαφέρει, στην ουσία, τις δυο αυτές
παρατάξεις είναι να επιλέγονται οι εκλεκτοί των κομματικών τους μηχανισμών, γι’ αυτό και
δίνουν άφεση αμαρτιών και χειροκροτούν τις επιλογές που γίνονται κάθε φορά, ανάλογα με
το αν είναι το κόμμα που υποστηρίζουν στην κυβέρνηση. Αυτή είναι, δυστυχώς, η αλήθεια,
που τη «γνωρίζουν και οι πέτρες» στην εκπαίδευση.
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Καταγγέλλουμε στον κλάδο αυτή την τακτική και θα επιμείνουμε να πάρουν άμεσα θέση για
το θέμα αυτό οι Γενικές Συνελεύσεις».
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