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Φωξίο αθόκα λα έρεη απνθαλζεί, θαηαδηθάδεη
Τν ΣηΕ γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Εηθαζηηθώλ ζην Λύθεην
Σηηο 13 Μαΐνπ 2021 επηηέινπο εθδηθαδόηαλ ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, έπεηηα κάιηζηα από 3
αλαβνιέο, ε αίηεζε ηεο Έλσζεο Εθπαηδεπηηθώλ Εηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ γηα ηελ αθύξσζε ηεο
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (74181/Δ2, ΦΕΚ Αξ. Φ.2338/15/6/2020) κε ηελ νπνία αηθληδηαζηηθά, ηνλ
Ινύλην ηνπ 2020, θπβέξλεζε θαη ππνπξγόο απνθάζηδαλ θαη δηέηαδαλ, πάληνηε κε
παηδαγωγηθό ηξόπν θαη ζρεδηαζκό, ηελ έμωζε ηωλ Εηθαζηηθώλ καζεκάηωλ από ην
πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ Λπθείνπ. Η Έλσζή καο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΕΕΤΕ, πξνζέθπγαλ
ζην ΣηΕ ήδε από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2020, θαηαγγέιινληαο ηελ αληηεθπαηδεπηηθή όζν θαη
απηαξρηθή ΥΑ ηήο πξαθηηθήο θαηάξγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Τέρλεο ζην Λύθεην.
Δεθαπέληε κήλεο -θαη πιένλ- κεηά, ην κόλν πνπ έρνπκε από ηελ πιεπξά ηνπ ΣηΕ είλαη
…ζηγή αζπξκάηνπ. Αμηνπνηώληαο ηελ παλδεκία ζην έπαθξν, θαη κε επηπιένλ πξόζρεκα ηελ
απνθπγή δηαηάξαμεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ -ζε βάζνο ζρνιηθνύ έηνπο- πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο
ζηηο 3 ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, ε θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο έθαλαλ ό,ηη κπνξνύζαλ γηα λα
θιείζνπλ θάζε ζπδήηεζε γηα ηελ ηύρε ησλ Εηθαζηηθώλ καζεκάησλ. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή,
βξήθαλ ζπλεξγό ηνπο ηελ ηπθιή Δηθαηνζύλε, ε νπνία, ρσξίο λα έρεη αθόκε απνθαλζεί γηα ηελ
ππόζεζε, έρεη σζηόζν θαηαδηθάζεη ηε δηδαζθαιία ηεο Τέρλεο αιιά θαη ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ:
ήδε ζπκπιεξώζεθε κηα νιόθιεξε ζρνιηθή ρξνληά ρσξίο δηδαζθαιία εηθαζηηθώλ, θαη βαδίδνπκε
ζηε δεύηεξε.
Πξνθαινύλ νξγή θαη ζιίςε ε κεγάιε θαζπζηέξεζε απόδνζεο ηεο Δηθαηνζύλεο γηα ηελ πξνζθπγή
καο, ελώ βξίζθεηαη ζε πιήξε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξσηνθαλείο fast track δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο
πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο ηνπ ΥΠΑΙΘ θαηά ΟΛΜΕ θαη ΔΟΕ γηα λα θξηζεί
παξάλνκε ε απεξγία–απνρή θαηά ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Ωο Έλσζε Εθπαηδεπηηθώλ Εηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ θαηαγγέιινπκε ηελ απνιύησο αζέκηηε θαη
αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε απόθαλζεο από ηελ πιεπξά ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Επηθξαηείαο, θαζπζηέξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζε βάξνο ησλ καζεηώλ θαη ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο Τέρλεο, θαη ππέξ ηεο πινπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθώλ ζρεδηαζκώλ.
Σπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηά καο ελάληηα ζηελ έμσζε ησλ θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ από ην
Λύθεην, θαη πάληνηε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνάζπηζεο ηεο δεκόζηαο θαη δσξεάλ παηδείαο.
«Η αναμενόμενη απόθαζη ηοσ ΣηΕ είναι ένας επόμενος ζημανηικός ζηαθμός ηοσ
ζσλλογικού μας αγώνα, αλλά ζίγοσρα δεν είναι ηο ηέλος ηης διαδρομής.
Η έμωζε ηωλ εηθαζηηθώλ καζεκάηωλ είλαη δήηεκα νπζηαζηηθό, θαη βαζηά θνηλωληθό, δηόηη
αλαθέξεηαη ζηνλ λέν άλζξωπν πνπ ζέινπκε λα δηακνξθώζνπκε.
«Απεπζπλόκελνη θαηαξράο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηελ ειιεληθή
θνηλωλία, ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε όηη ζηη μάτη ποσ θα κορσθωθεί ηο επόμενο διάζηημα
για ηην προάζπιζη ηης Τέτνης και ηοσ Πολιηιζμού, δηλαδή ηοσ Ανθρώποσ, κανένας μας
δεν περιζζεύει».

