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Καλύτερο Αξιολόγηση
ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ! - ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΟΕΔΒ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ!
Με ένα πρωτοφανές νομοθέτημα, που ούτε οι πλέον φανατικοί νεοφιλελεύθεροι μπορούσαν να φανταστούν στην προ – ΔΝΤ εποχή, η Κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει τέλος στα δωρεάν σχολικά
βιβλία και να τα αντικαταστήσει απόηλεκτρονικά! Μάλιστα, το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στο σημερινό (29/12) Υπουργικό Συμβούλιο, στην καρδιά δηλαδή των εορτών, μπας
καιπαρακαμφθούν οι αντιδράσεις μαθητών – γονέων – καθηγητών...

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, ο ΟΕΔΒ θα αντικατασταθεί από ένα φορέα ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια του οποίου "Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός
της παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή", θα είναι απλώς μια συμπληρωματική δραστηριότητα! Βασική αποστολή αυτού του
ημιδημόσιου φορέα, που θα εδρεύει στην Πάτρα θα είναι η τεχνολογική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαίδευσης».
Μια από τις κύριες αρμοδιότητες του οργανισμού αυτού θα είναι το λεγόμενο «ψηφιακό σχολείο», στα πλαίσια του οποίου θα προωθηθούν τα ηλεκτρονικά βιβλία. Το ψηφιακό σχολείο θα
χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο ως γνωστόν λήγει το 2013!
Όπως λοιπόν μπορεί να φανταστεί κανείς το σχέδιο νόμου δεν φαίνεται να ασχολείται καθόλου με την ταμπακιέρα,δηλαδή τι θα γίνει μετά το 2013; Ποιός και με ποια κονδύλια θα τυπώνει τα βιβλία τα οποία θα στέλνονται στα
σχολεία μέσω e-mail; To Υπουργείο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το σχολείο, οι γονείς, χορηγοί...ποιος;
Ως γνωστόν το Μνημόνιο πετσοκόβει τις δαπάνες των Υπουργείων, ο Καλλικράτης είναι ένα άδειο κέλυφος χωρίς πόρους, τα σχολεία δεν έχουν λεφτά ούτε για χαρτί τουαλέτας... Από ότι φαίνεται λοιπόν, το Υπουργείο
Παιδείας, αποφάσισε κοφτά και ωμά, πως τις δαπάνρες για την μετατροπή των ηλεκτρονικών βιβλίων σε έντυπη μορφή, θα τις επωμίζονται οι γονείς!
Ναι, οι γονείς που μπορεί να είναι άνεργοι ή επισφαλώς εργαζόμενοι και με τις τράπεζες στην... πλάτη τους! Εκτός βέβαια και αν δούμε και στην Ελλάδα το μοντέλο άλλων χωρών (πχ Νορβηγία) όπου τα βιβλία τυπώνονται με
τη χορηγία επιχειρήσεων....
Ποιοι άλλοι φορείς καταργούνται
Επίσης με το νομοσχέδιο της Α. Διαμαντοπούλου καταργούνται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής 'Ερευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και οΟργανισμός
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Στη θέση των τεσσάρων φορέων, που ούτως ή άλλως έχουν απαξιωθεί καθώς το υπουργείο Παιδείας αναθέτει σε ιδιώτες τη δουλειά τους, συγκροτείται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο που ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας και περιορίζεται σε γνωμοδοτήσεις όταν του ζητούνται. Για τον ορισμό του προέδρου απαιτείται έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.
Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι με μεταβατικές διατάξεις θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ένταξη του υπηρετούντος επιστημονικού προσωπικού στον νέο φορέα, ενώ θα ρυθμιστούν οι όροι συνέχισης της απασχόλησης του
διοικητικού προσωπικού. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό του ΟΕΔΒ προβλέπεται η μετάταξή του σε υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας ή εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.
Τέλος, με το νομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία. Μόνο στα δημοτικά η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Στα λύκεια η εισαγωγή θα γίνεται μετά από εξετάσεις και τεστ δεξιοτήτων που,
με βάση την εμπειρία αντίστοιχων εξεταστικών διαδικασιών σε ιδιωτικά σχολεία, προϋποθέτει πολλές ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία.Αυτό σημαίνει ότι στα πειραματικά σχολεία θα
φοιτούν κυρίως παιδιά που οι γονείς τους μπορούν να σηκώσουν το βάρος της προετοιμασίας. Στα γυμνάσια η επιλογή των μαθητών θα γίνεται με βάση προϋποθέσεις που θα ορίζει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο κάθε
σχολείου. Άρα και εδώ μπορεί να έχουμε εισαγωγή μετά από εξετάσεις.
Άλλη μια λοιπόν σκληρά ταξική ρύθμιση που θα στέλνει τα παιδιά εύπορων οικογενειών σε πρότυπα σχολεία και τα υπόλοιπα «στο σωρό»!
Πηγή: iskra, το είδα στον ακτιβιστή.
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