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Πρωτοβουλία Φιλολόγων νομού Αχαΐας: Αγανάκτηση για την ανάθεση διδασκαλίας του
μαθήματος της ΝΕ Λογοτεχνίας στους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών

alfavita 16/06/2011

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση της κ.Χριστοφιλοπούλου, η διδασκαλία της Ν.Ε.
Λογοτεχνίας ενδέχεται πλέον να ανατίθεται και σε καθηγητές Ξένων Γλωσσών.

Θέλουμε αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι δε στρεφόμαστε εναντίον συναδέλφων, όπως βέβαια
το ΥΠΔΒΜ θα επιθυμούσε, εφαρμόζοντας σε σταθερή βάση την πολιτική του «διαίρει και
βασίλευε».

Παρόλα αυτά, εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας με την εν λόγω πρόθεση του
Υπουργείου, το οποίο έχει αρχίσει πλέον να φανερώνει το πραγματικό του πρόσωπο και τις
αληθινές του προθέσεις-προθέσεις τις οποίες ήλπιζε να κουκουλώσει κάτω από τον
βαρύγδουπο τίτλο-έμβλημα «Πρώτα ο μαθητής»: τι ειρωνεία!
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Όλες οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη συγκεκριμένη ηγεσία, οδηγούν με μαθηματική
ακρίβεια στην περεταίρω υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας (η οποία δεν είναι
ούτε δημόσια, ούτε δωρεάν, ούτε Παιδεία)-αποφάσεις που λαμβάνονται με μοναδικό
γνώμονα την εξοικονόμηση χρημάτων, στα πλαίσια μηδενικού διαλόγου.

Λοιπόν για να το ξεκαθαρίζουμε μια και καλή το θέμα: το μάθημα της Ν.Ε. Λογοτεχνίας
μπορεί να διδαχθεί ΜΟΝΟ από φιλολόγους της Νέας Ελληνικής. Αυτοί το σπούδασαν, αυτοί
το κατέχουν, αυτοί το δουλεύουν, αυτοί το διδάσκουν. Οποιοδήποτε «επιχείρημα» περί του
αντιθέτου, δεν αποτελεί επιχείρημα, αποτελεί επικοινωνιακό τρικ μιας ηγεσίας
μνημονιακής, η οποία παραπαίει ανάμεσα στην πρεμούρα για εξοικονόμηση χρημάτων απ’
τη μια, και στην ανικανότητα λήψης σοβαρών και υπεύθυνων αποφάσεων από την άλλη.

ΥΓ1: Για να μη μιλήσουμε για την ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας στους συναδέλφους
ξενόγλωσσους…

ΥΓ2: Πολλοί από εμάς διαθέτουμε Lower και Proficiency-να διδάξουμε Αγγλικά στο σχολείο;

Πρωτοβουλία Φιλολόγων Νομού Αχαΐας
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