Ένα από όζα μπορούμε οι εκπαιδευηικοί να κάνουμε για να μη
«προζμένουμε για ΟΛΜΕ ένα θάμα»
Πξηλ από αξθεηά ρξόληα πνιινί πξνέβιεπαλ, κε αλεζπρία, νηη ε ηειεόξαζε ζα θάλεη ηνλ θόζκν
παζεηηθό δέθηε πιεξνθνξηώλ πνπ ζα αξθείηαη ζην λα ελεκεξώλεηαη από ην γπαιί θαη δελ ζα
θαηεβαίλεη ζηνλ δξόκν γηα λα εθθξάζεη, όπσο παιηόηεξα, κε ηνλ όγθν θαη ηελ έληαζε ησλ
ζπγθεληξώζεσλ ηελ ζηήξημε ή ηελ δηαθσλία ηνπ γηα πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο ή ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
Γηα ην αλ απηό έγηλε ή δελ έγηλε όινη νη ησξηλνί ελήιηθεο έρνπλ, ιίγν πνιύ, θαη από πξώην ρέξη,
ήδε δηακνξθσκέλε άπνςε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνύκε.
Αξγόηεξα , εηέζε παξόκνην ζέκα γηα ην αλ ην ίληεξλεη θαη ηα ειεθηξνληθά «πεγαδάθηα»
ζπδεηήζεσλ ζα αληηθαζηζηνύζαλ ηα ιάηβ «πεγαδάθηα» ησλ ζπγθεληξώζεσλ θαη αλ απηό ήηαλ
βειηίσζε ησλ ηξόπσλ δύκσζεο ή ην αληίζεην.
Ούηε ζε απηό ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνύκε. Σαλ εθπαηδεπηηθνί αο ζηξαθνύκε ζε δπν άιινπο,
ζπλαθείο πξνο ηνπο παξαπάλσ, πξνβιεκαηηζκνύο :
Αξρηθά ην ίληεξλεη είρε ζεσξεζεί θαη ζαλ δεκηνπξγία κηαο ηεξαησδώο κεγάιεο βηβιηνζήθεο,
πξνζβάζηκεο δσξεάλ θαη κε ηαρύηαην ηξόπν ζηνπο πάληεο.
Καη ζύληνκα έγηλε θαη ζαλ δσξεάλ εθδόηεο νπνηνπδήπνηε ήζειε λα γίλεη ζπγγξαθέαο. Καη, αλ
ήμεξε θαη θακηά επξέσο νκηινύκελε γιώζζα, ηνπ έβξηζθε εύθνια ρηιηάδεο αλαγλώζηεο αθνύ
ήηαλ πξνζβάζηκνο από όιε ηελ γε.
Μα γξήγνξα θάλεθαλ θαη νη παξελέξγεηεο απηνύ ηνπ πξάγκαηνο.
100 ρηιηάδεο άλζξσπνη ζπγθεληξσκέλνη ζε ζε κηα ρώξα είλαη δύλακε αιιά ρσξίο εμσηεξηθνύο
ζπκκάρνπο.
100 ρηιηάδεο ζε 50 ρώξεο είλαη ζύκκαρνη αιιά ρσξίο θακηά δύλακε.
Πνηό από ηα δπν είλαη ρεηξόηεξν; Καη πξηλ από νια : Πνηό είλαη έλα θαίξην δεηνύκελν;
Πην άκεζα αληρλεύζηκεο παξελέξγεηεο είλαη ηα γλσζηά ζε όινπο καο θαηλόκελα ζηα νπνία νη
πην πνιινί κηθξνί, θαη αξθεηνί κεγάινη επίζεο, αξλνύληαη ή δελ κπνξνύλ πιένλ λα δηαβάζνπλ
βηβιία ή αλαιύζεηο κε « κεγάια θείκελα»(ή «ζεληόληα») όπνπ ε ιέμε «κεγάια» ζπρλά ζεκαίλεη
νηηδήπνηε δελ ρσξάεη ζε νζόλεο θηλεηώλ όπσο ρσξάλε ζιόγθαλ θαη αηάθεο ζαλ ηα chat κε
θίινπο.
Έηζη ην δηάβαζκα πεξηνξίδεηαη βαζκηαία κόλν ζηα ππνρξεσηηθά βηβιία ηνπ ζρνιείνπ πνπ βέβαηα
δελ γξάθνληαη δσξεάλ νύηε επηιέγνληαη ειεύζεξα από καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνύο. Απηό δελ είλαη
θάηη αθύζηθν, αθύζηθν είλαη κόλν ην νηη ελώ νη πην πνιινί εθπαηδεπηηθνί έρνπκε ηεξάζηηεο
δηαθσλίεο κε αιιαγέο πνπ έξρνληαη από ην ππνπξγείν ηειηθά θαηαιήγνπκε απιώο λα ηηο ζπδεηάκε
κε ηξόπνπο* πνπ θαζόινπ δελ αληαλαθιώληαη ζην ηη θηλήζεηο δηακαξηπξίαο πξνηείλεη ε ΟΛΜΕ
θαη ηειηθά λα απεξγνύκε γηα όζα ζέκαηα απιώο εθάπηνληαη ηεο ηδηόηεηάο καο σο δεκνζίσλ
ππαιιήισλ θαη όρη σο εθπαηδεπηηθώλ.Πάληα βέβαηα ππάξρνπλ θαη ζπλάδειθνη πνπ παξεκβαίλνπλ
πην ζπληεηαγκέλα ζηα ζέκαηα**. Καη επίζεο ππάξρνπλ ππνδεηγκαηηθέο παξεκβάζεηο όπσο ε
παζίγλσζηε πξν ηξηεηίαο παξέκβαζε: https://youtu.be/3l7aK-KcYA8 .
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηάγλσζε σο εηζαγσγή αο πάκε θαη ζην «δηά ηαύηα»:
*ζαλ π.ρ. ηελ ζπδήηεζε ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ
http://www.alfavita.gr/arthron/ypoyrgeio-paideias/me-tessera-mathimata-oi-fetines-apolytiriesexetaseis-sti-glykeioy
**βι. π.ρ. ην εμήο ιηλθ ζαλ απάληεζε ζην ζέκα ηεο παξαπάλσ ππνζεκ*.
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/oi-asynartisies-toy-ypoyrgeioy-paideias-gia-lykeio
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Γηα λα κάζνπκε ζηα παηδηά, θαη γηα λα μαλακάζνπκε θαη ζηνπο εαπηνύο καο λα
δηαβάδνπκε όρη απιώο «ζεληόληα» αιιά θαη νιόθιεξα βηβιία θαη επίζεο πώο λα
μεζθαξηάξνπκε ηελ επνπζηώδε πεξηηηνινγία αθόκε θαη αλ γίλεηαη κε θνξκαη
βξαρπινγίαο, αο αλεβάδνπκε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ζπλαδέιθνπο καο θάπνπ*
όηη θαιύηεξν βξίζθνπκε γηα ζέκαηα πνπ ζεσξνύκε όηη δελ ζέινπκε ηα παηδηά θαη
νη ζπλάδειθνη πνπ ηα δηδάζθνπλ λα έρνπλ ζαλ κόλε επηινγή δηδαθηέαο ύιεο
νηη βηβιίν ζηέιλεη ην ππνπξγείν.
Γελ ιέσ λα γίλνπκε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο παλεπηζηήκνλεο γηαηί θαη πάιη ζε
δνθεζίζνθεο πξνρεηξνινγίεο θαη βξαρπινγίεο ζα θαηαιήμνπκε. Απιώο ζα
αιιειν-πιεξνθνξνύκαζηε νηη ν έλαο ζπλάδειθνο, αλεβάδεη θαιά ζέκαηα
ηζηνξίαο, ν άιινο ςπρνινγίαο, θιπ θιπ θαη έηζη θαη παηδηά θαη ζπλάδειθνη
αθ’ελόο ζα απνθηάλε δσξεάλ βηβιηνζήθε θαη αθ’εηέξνπ, ζπδεηώληαο, ζα
καζαίλνπλ θαη πώο λα ηελ δηαβάδνπλ αληί λα αλαθπθιώλνπλ πξνρεηξνινγίεο θαη
πξνρεηξν-αληηινγίεο. Πώο αιιηώο ζα βξνύκε ηνλ ρξόλν γηα εύξεζε πιηθνύ πνπ
κπνξεί ζνβαξά λα αληηπαξαηεζεί κε θείκελα από αλζξώπνπο πνπ ακείβνληαη
θαη δελ έρνπλ άιια θαζήθνλαηα θαη άξα έρνπλ ρξόλν λα γξάθνπλ όια απηά πνπ
παξαγγέιλεη ην εθάζηνηε ππνπξγείν ή ν όπνηνο θνξέαο ην έρεη σο πθηζηάκελό ηνπ;
Πξνζσπηθά ζα μεθηλήζσ κε αλαξηήζεηο γηα 17Ν 2017 θαη ηηο όπνηεο πξνζζέζεηο
ζην ζέκα ζα ζπλερίζνπλ, πηζαλόηαηα, λα ρξεηάδνληαη ζπδεηώληαο γηα ηηο
ηξέρνπζεο θέηνο εμειίμεηο**
*(πξνζσπηθά ζα ην θάλσ εδώ ζην simeioseisgiaola.info)
**(θαη κεηά ζα βάισ, σο πιηθό γηα παηδηά πνπ «επέιεμαλ θύιν δηαθνξεηηθό από ην θύιν
γέλλεζήο ηνπο» ηα εμήο:
Α) κεξηθέο ζπλεληεύμεηο κε ηα ίδηα , κε ηνπο γνλείο ηνπο, κε ηνπο εηδηθνύο ησλ ηεζη, θαη κε
ηνπο γηαηξνύο πνπ ηνπο έθαλαλ νξκνλνζεξαπεία ή εγρεηξήζεηο, γηα λα κελ έρνπκε κόλν ην
πιηθό πνπ καο πξνηείλεη ην ππνπξγείν (θαη πνπ ζα είκαζηε είηε θξεηίλνη αλ πνύκε θαη επραξηζηώ
πνπ δελ καο αλέζεζε λα θνπξαζηνύκε κόλνη καο λα ην βξνύκε, είηε πξνρεηξνιόγνη αλ πάκε ν
θαζέλαο καο λα κάζνπκε απ’όια όζα βνκβαξδηδόκαζηε είηε γηα απηό είηε γηα λα «δηδάζθνπκε»
ζε «δεκηνπξγηθέο» εξγαζίεο, αληί λα θαηακεξίζνπκε ηα ζέκαηα κεηαμύ καο όπνηνη ζπλάδειθνη
εκπηζηεπόκαζηε ν έλαο ηελ θξίζε ηνπ άιινπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίεο»)
Β) κεξηθά εθηεηακέλα άξζξα πνπ δελ ζηξέθνληαη ζε απηήλ ηελ πιεπξά ηνπ ζέκαηνο αιιά ζην ηη
ζπλέπεηεο θαη ηη πεγέο κπνξεί λα έρεη ε μαθληθή αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο απηνύ σο θεληξηθήο
ζεκαζίαο.
Γ) κεξηθέο ζθέςεηο γηα κηα ηξίηε κεξηά ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ
αθ’ελόο πξέπεη λα θάλνπκε ζηα ζνβαξά θη όρη κε ηνλ ηξόπν πνπ καο ππνδεηθλύεη ην ππνπξγείν
νηηδήπνηε ζρεηηθό, αθ’εηέξνπ, αληίζεηα κε άιια επαγγέικαηα, εκείο έρνπκε όινη έλα βήκα,
ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο (ηόζν γη απηό ην ζέκα όζν θαη γηα άιια πηζαλά ζέκαηα
κε ηα νπνία κπνξεί λα έρνπκε αζρνιεζεί)
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