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πηγή indymedia

Περιορίζονται οι ξένες γλώσσες στη δημόσια εκπαίδευση

Μνημείο πολιτικαντισμού-τεστ ντράιβ για τα επόμενα, συνδικαλιστές και φορείς γονέων
ακόμη στην αδράνεια.

Με την εγκυκλιο 62780/Γ2 που εκδόθηκε 2/6/11 αλλά απεστάλει πριν 2 μέρες, το υπουργείο
παιδείας περιορίζει τις διδασκόμενες ξένες γλώσσες. Η εγκυκλιος γράφει πως οι
διευθυντές 2θμιας εκπαίδευσης πρέπει να εισηγηθούν μία μόνο ξένη γλώσσα σαν δεύτερη
διδασκόμενη, πλέον των Αγγλικών.
Μέχρι τώρα, διδάσκονταν στα σχολεία Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά.
Το υπουργείο (παρα)παιδείας εκβιαστικά διατάσσει να διδάσκονται Αγγλικά και μία ακόμη,
που θα εισηγηθούν οι διευθυντές.
Ετσι, άρχισαν να μοιράζονται χαρτάκια στα παιδιά να τα πανε στους γονείς για να
επιλέξουν την 2η γλώσσα χωρίς να ενημερώνει κανείς για το παρασκήνιο και την εγκύκλιο.
Το θέμα έχει "ουρά":
-Για να προλάβουν τις αντιδράσεις, καθυστέρησαν τη διανομή, τα σχολεία κλείνουν σε 10
μέρες. Οι διευθυντές κοιτάνε να το διεκπεραιώσουν φοβούμενοι πως αν δεν το κάνουν δεν
θα έχουν καν 2η γλώσσα το επόμενο σχολικό έτος.
-Οι ΕΛΜΕ, ακόμη ψάχνονται, οι ενώσεις γονέων και οι σύλλογοι επίσης. Το πράσινο
παρακράτος που έχει χωθεί εκεί προσπαθεί να καθυστερήσει όσο γίνεται ώστε να κλείσουν
τα σχολεία και να περάσει έτσι.
-Η ίδια η εγκύκλιος δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην εφημερίδα της κυβέρνησης, πρακτικά
δεν ισχύει.
-Ακόμα, όσα παιδιά διδάχτηκαν μία γλώσσα και πλέον θα αναγκαστούν να
παρακολουθήσουν μία άλλη, αναγκαστικά θα "ανακατευτούν" με παιδιά προχωρημένα σε
γνώσεις. Το υπουργείο (παρα)παιδείας λέει πως αυτά τα παιδιά δεν θα αξιολογηθούν ούτε
και θα βαθμολογηθούν, άρα πρόκειται για χαμένες ώρες και στέρηση γνώσης. Αλλιώς, έτσι
μετατρέπονται τα παιδιά σε "αντικείμενα" και η παιδεία γίνεται λάστιχο
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-Στην πλειοψηφία τους, οι διδάσκοντες ήταν ωρομίσθιοι που χάνουν την εργασία τους,
πρόκειται για χιλιάδες.
-Πολλοί γονείς ενδεχόμενα αναγκαστούν να μεταγράψουν τα παιδιά σε γειτονικά ή άλλα
σχολεία.
-Φυσικά, έγκειται το θέμα, τι θα ακολουθήσει, τι θα καταργηθεί ακόμα, πιό είναι το επόμενο
βήμα της εξουσίας????

Αυτή η ενέργεια δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Είναι η αρχή κατάρρευσης της παιδείας.
Δεν πρέπει να περάσει.
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