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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Το Υπουργείο Παιδείας, µε ένα προκλητικό έγγραφο, ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε 
γνωστό ιδιωτικό κολέγιο, για την «ενηµέρωση» και τον «επαγγελµατικό 
προσανατολισµό» των µαθητών των δηµοσίων Λυκείων της χώρας. 

Για τον σκοπό αυτό, ενηµερώνει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα Κέντρα 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ότι το κολέγιο έχει λάβει από το Υπουργείο τη 
σχετική έγκριση επίσκεψης σε λύκεια σε όλη τη χώρα. 

Συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι «κατόπιν θετικής γνωµοδότησης από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και σε απάντηση στο υπ' αριθµ. πρωτ. 120200/29-07-
2014 αίτηµά σας, σας ενηµερώνουµε ότι εγκρίνουµε την πραγµατοποίηση οργανωµένων 
επισκέψεων σε Λύκεια ανά την ελληνική επικράτεια για το σχολικό έτος 2014 - 2015». 

 



Και να ποιο είναι το περιεχόµενο αυτών των «ενηµερώσεων»: 

α) Η διοργάνωση παρουσιάσεων/workshops µε οµιλίες από επαγγελµατίες του χώρου 
για διάφορα αντικείµενα σπουδών (π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικά, 
Τουρισµός, Τέχνες, Ψυχολογία κ.ά.), 

β) Η παρουσίαση των ειδικών υποτροφιών που δίνονται από το "Ιδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος" σε αριστούχους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ - ΤΕΙ και 

γ) Η παρουσίαση του συνολικού προγράµµατος ακαδηµαϊκών υποτροφιών που 
προσφέρει το Deree βάσει του βαθµού απολυτηρίου». 

Πρόκειται κυριολεκτικά για αίσχος! 

Διαθέτουν ελεύθερη είσοδο και χρόνο από το πρόγραµµα του δηµόσιου σχολείου για 
να εξασφαλίσουν τα κολέγια σπουδαστές - πελάτες. 

Την ίδια ώρα που οι επιχειρήσεις µπορούν να µπαίνουν ανενόχλητες µέσα στα 
σχολεία, ακόµα και για να ψαρέψουν πελατεία, η κυβέρνηση φωνάζει «έξω τα 
κόµµατα, οι νεολαίες, τα συνδικάτα». Προφανώς, γιατί η µόνη ιδεολογία που πρέπει 
να µαθαίνουν τα παιδιά, είναι οι αξίες της αγοράς, της επιχειρηµατικότητας, της 
διαφήµισης, του ανταγωνισµού. 

Απαιτούµε να ανακληθεί το απαράδεκτο έγγραφο, εδώ και τώρα! 

Ανοίγουν πολύ επικίνδυνους δρόµους! 

Η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη πραγµατοποιείται στο έδαφος της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων διαχρονικά, που µετατρέπουν την 
Παιδεία σε ακριβοπληρωµένο εµπόρευµα.   

Της στρατηγικής που αποδέχεται την συνύπαρξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στο 
χώρο της Παιδείας, της Υγείας, προκειµένου να αυγατίζουν τα κέρδη των 
επιχειρηµατικών οµίλων. 

Στρατηγική που αποδέχονται και υλοποιούν τόσο τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, 
όσο και τα κόµµατα που πίνουν νερό στο όνοµα της Ε.Ε. και της οικονοµία της 
αγοράς. 

Καλούµε τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους να καταδικάσουν την είσοδο ιδιωτικών 
κολεγίων στα δηµόσια σχολεία. Να απαιτήσουν την απόσυρση του εγγράφου, 
εδώ και τώρα. Καλούµε τους Συλλόγους Διδασκόντων να µη δεχτούν την 
πραγµατοποίηση τέτοιων «επισκέψεων», να ενηµερώσουν την ΕΛΜΕ και να 
πάρουν από κοινού αγωνιστικές πρωτοβουλίες. 

Οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ θα θέσουν το συγκεκριµένο θέµα στην επόµενη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. 

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2014 


