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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την υπουργό Παιδείας
Θέμα: Η Μεγάλη Φυγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οφείλεται στις συνθήκες
«γαλέρας» που επικρατούν σε πολλά ιδιωτικά σχολεία.

Όπως καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ ( η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας οι συνθήκες
εργασίας για τους εκπαιδευτικούς είναι δυσμενέστατες. Τόσο δυσμενείς, που
μεγάλο ποσοστό δασκάλων και καθηγητών του ιδιωτικού τομέα παραιτούνται. Και
αυτό διότι πολλά ιδιωτικά σχολεία λόγω της νομοθετικής απορρύθμισης της
τελευταίας τριετίας, έχουν μετατραπεί σε χώρους εργασιακής εκμετάλλευσης και
επιβολής συνθηκών που δεν συνάδουν σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Η χρονιά που πέρασε είχε πολλές ιδιομορφίες. Η τηλεκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε
ως μια ακόμη αφορμή για αδήλωτη και απλήρωτη εργασία σε ώρες και ημέρες
εκτός εργασιακού ωραρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, καταγράφηκαν
περιπτώσεις νοσηλείας ιδιωτικών εκπαιδευτικών λόγω εργασιακής εξουθένωσης
(burn-out). Τα στοιχεία της μεγάλης έρευνας της Ομοσπονδίας είναι συνταρακτικά:
.

Το 68% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών θέλουν να φύγουν από το σχολείο τους

·

Το 66% δηλώνει μη ικανοποιημένο από τη συνολική θητεία του στην
ιδιωτική εκπαίδευση

·

Το 86% δηλώνει ότι δεν αμείβεται για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει

·

Το 62% δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία στο
εκπαιδευτήριο που υπηρετεί
Τα παραπάνω στοιχεία είναι δυστυχώς απολύτως δικαιολογημένα, αφού στα
περισσότερα ιδιωτικά σχολεία επικρατούν συνθήκες «γαλέρας»

Συγκεκριμένα, στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς επιβάλλεται, συχνά με την
απειλή της απόλυσης και σχεδόν πάντοτε χωρίς πληρωμή:
·

Να συγγράφουν «εθελοντικά» συγγράμματα, ασκήσεις, φυλλάδια και
μάλιστα να υποχρεώνονται με ιδιωτικά συμφωνητικά να παραδίδουν στο
σχολείο τα πνευματικά δικαιώματα(!)

·

Να εξοντώνονται σε «υποχρεωτικές» υπερωρίες ή σε διπλά προγράμματα.

·

Να παρέχουν 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο τηλεφωνικές και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μαθητές και γονείς, χωρίς το θεσμοθετημένο
δικαίωμα της ηλεκτρονικής αποσύνδεσης

·

Να παρέχουν υποχρεωτικά υπηρεσίες Σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές
(τα περιβόητα summer camps)

Τονίζεται ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια περίπου 600 ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί αποχώρησαν από τα σχολεία τους. Αναμένεται ο αριθμός να
ξεπεράσει τους χίλιους (ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των εγγεγραμμένων
στο MySchool ιδιωτικών εκπαιδευτικών!) Η μαζική αυτή φυγή επιβεβαιώνει
απόλυτα όσα η έρευνά της ΟΙΕΛΕ για το Big Quit (Μεγάλη Παραίτηση)
αποκάλυψε. Ότι υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια στον κλάδο για τις συνεχώς
επιδεινούμενες εργασιακές σχέσεις, για την έλλειψη οικονομικών και ηθικών
κινήτρων, για το διαρκές bullying από διοικήσεις και γονείς. Οι εργοδότες μάλιστα,
συχνά καταφεύγουν σε εκδικητικές απολύσεις χωρίς επαρκείς αιτιολογίες και με
αμφισβητούμενα κίνητρα .
Ερωτάται η υπουργός:


Γνωρίζει το υπουργείο το φαινόμενο της Μεγάλης Φυγής εκπαιδευτικών που
παρατηρείται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια;



Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα σοβαρότατα προβλήματα των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών;



Θα προσέλθετε στο τραπέζι των συζητήσεων αναφορικά με τις προτάσεις
της ΟΙΕΛΕ;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

