Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Προς: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε.

Αξιότιµοι κύριοι,
Επανερχόµαστε στο θέµα της συγγραφής των νέων σχολικών βιβλίων που
θίξαµε στην επιστολή µας της 8ης Μαΐου 2014.
Σύµφωνα µε άρθρο της κ. Μάρνυς Παπαµατθαίου στην εφηµερίδα το Βήµα
(25.05.2014), µε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ζητούνται να
παραδοθούν µέσα σε επτά (7) µήνες 402 σχολικά βιβλία, ολοκληρωµένα,
σελιδοποιηµένα, επιµεληµένα, διορθωµένα και έτοιµα προς εκτύπωση!
∆εν είµαστε βέβαιοι αν συναισθάνεστε τη σοβαρότητα της απόφασής σας
και τις ευθύνες που επωµίζεστε. Τα βιβλία που θα διδάσκονται για τα
επόµενα έτη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τα βιβλία που θα καθορίσουν
το επίπεδο της εκπαίδευσης που θα λάβουν χιλιάδες ελληνόπουλα, τα βιβλία
που θα αναλάβουν να διδάξουν οι καθηγητές ως τα καλύτερα από όσα θα
κατατεθούν προς αξιολόγηση, αυτά τα 402 βιβλία θα έχουν γραφτεί υπό το
κράτος µιας ασφυκτικής προθεσµίας, πράγµα που δεν απέχει πολύ από το να
χαρακτηριστούν «βιβλία γραµµένα στο πόδι». Φυσικά, δεν µπορεί να γίνει
σοβαρή συζήτηση για τα 5 βιβλία που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος Ιουλίου, σε διάστηµα δηλαδή µικρότερο των τριών µηνών!
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου επισηµαίνει:
1) Είναι απαράδεκτο τα αναλυτικά προγράµµατα να οριστικοποιηθούν
βιαστικά µέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει, αφού συνταχθούν προσχέδιά τους, να
δηµοσιοποιηθούν και να γίνει διάλογος πάνω σε αυτά µε τις επιστηµονικές

ενώσεις των καθηγητών και την εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα προτού
οριστικοποιηθούν.
2) Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 402 βιβλίων θα
µεσολαβήσουν 7 µήνες. Μάλιστα το δηµοσίευµα αναφέρει ότι θα πρέπει να
υποβληθούν «προτυπωµένα αντίγραφα» των υπό έκδοση βιβλίων. Αν αυτό
αληθεύει, τότε είναι πιο πιθανό να οδηγηθεί σε φιάσκο η διαδικασία. Γιατί
να επωµιστούν οι συµµετέχοντες τα επιπλέον -από το στάδιο της συγγραφής
έως το στάδιο της εκτύπωσης- έξοδα, όταν δεν είναι βέβαιοι για την επιλογή
του βιβλίου που θα υποβάλουν και όταν αυτό το βιβλίο δεν πρόκειται να
τυπωθεί αν δεν επιλεγεί; Θεωρεί το υπουργείο αµελητέα τα έξοδα
διόρθωσης, επιµέλειας, δηµιουργίας εικαστικού υλικού κ.ο.κ;
Επιτρέψτε µας να σας υπενθυµίσουµε για µια ακόµα φορά τι
συµβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον
υπόλοιπο πολιτισµένο κόσµο. Εκεί ισχύει κατά κανόνα ο θεσµός του
λεγόµενου πολλαπλού βιβλίου. Το επίσηµο κράτος µετά από διαβούλευση
και σοβαρή µελέτη παρουσιάζει ένα αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και µε
βάση αυτό οι εκδότες σε ένα περιθώριο χρόνου περίπου δεκαοκτώ (18)
µηνών εκδίδουν βιβλία κατάλληλα για διδασκαλία και χρήση στα σχολεία.
Τα βιβλία εγκρίνονται όλα χωρίς κανένα αριθµητικό περιορισµό υπό την
προϋπόθεση ότι κρίνονται κατάλληλα από αρµόδιες επιτροπές. Από την
ποικιλία αυτή των εγκρινόµενων βιβλίων κάθε σχολείο επιλέγει και
αγοράζει µε χρήµατα του δηµοσίου τους τίτλους που θεωρεί κατάλληλους.
Τα αντίτυπα των βιβλίων αυτών δίνονται στους µαθητές, οι οποίοι
υποχρεούνται στο τέλος του έτους να τα επιστρέψουν σε καλή κατάσταση,
ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλους µαθητές του επόµενου
έτους. Έτσι µε µία αγορά το σχολείο µπορεί να χρησιµοποιήσει τα ίδια
αντίτυπα για τέσσερα ή και περισσότερα έτη.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η εκπαίδευση εξαρτάται από το πότε ο
εκάστοτε υπουργός καθυστερηµένα θα πρέπει να απορροφήσει ένα
πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε ασφυκτικά περιθώρια χρόνου. Αυτό οδηγεί αυτόµατα
σε έναν αγώνα δρόµου για τη συγγραφή νέων βιβλίων, χωρίς να ενδιαφέρει
κανένα αν τα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στους ενδιαφεροµένους
είναι εύλογα, αν οι υπόλοιποι όροι που καθορίζονται είναι τέτοιοι ώστε να
παρακινούν ανθρώπους µε ικανότητες, µε γνώσεις, µε πείρα, µε ευγενείς
φιλοδοξίες να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς αυτούς. Αρκεί να
αξιοποιήσουµε τα χρήµατα των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, που µε τον
τρόπο αυτόν από µοχλός αναβάθµισης καταντούν εργαλείο αναπαραγωγής

των αδιεξόδων της εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση των παιδιών µας, για
το σήµερα και το αύριο της χώρας µας, ουδείς ενδιαφέρεται...
∆εν θέλουµε να υπεισέλθουµε σε θέµατα διαφάνειας και αξιοπιστίας,
που εκ των πραγµάτων εγείρονται. Τα θίξαµε στην προηγούµενη επιστολή
µας. Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ζητά:
Α. Την ανάκληση των πρόχειρων αποφάσεων του Υπουργείου
Παιδείας.
Β. Την έναρξη διαλόγου, µε ορισµένη εξαρχής τη διάρκειά του, για τα
αναλυτικά προγράµµατα και τη συγγραφή βιβλίων.
Γ. Τη δηµοσιοποίηση των τελικών προτάσεων, την κατάθεση νέου
αναλυτικού προγράµµατος και την προκήρυξη συγγραφής νέων βιβλίων µε
κανονικές διαδικασίες ως ανωτέρω αναφέρεται, που θα σέβεται όλους τους
συντελεστές που µετέχουν στη διαδικασία αυτή και -κυρίως- τους µαθητές,
τα παιδιά µας, που µέσα από τα βιβλία αυτά φιλοδοξούµε να
διαµορφώσουµε σε άξια µέλη της κοινωνίας µας.
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