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Από τις 12 Νοεµβρίου 2013, ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρµογή της
διαδικτυακής πύλης Myschool, η οποία σκοπό έχει τη καθηµερινή συλλογή
στοιχείων και πληροφοριών των µαθητών, των καθηγητών αλλά και των
γονέων έτσι ώστε να µπορούν να εξάγονται συµπεράσµατα και στατιστικά
στοιχεία τα οποία αφορούν στη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.
∆εν αµφισβητεί κανείς τη χρησιµότητα ενός συστήµατος που να βοηθάει
στην καταγραφή δεδοµένων απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία ενός
σχολείου και την ενοποίηση αυτών. Όµως, µε τον τρόπο που είναι αυτή
τη στιγµή δοµηµένη η διαδικτυακή αυτή πύλη, πιστεύουµε ότι παρεκκλίνει
από τον στόχο της ορθολογικοποίησης των λειτουργιών της εκπαιδευτικής
κοινότητας (µαθητές, καθηγητές, δάσκαλοι, γονείς).
Εάν απαιτείται και κρίνεται χρήσιµη η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων,
τίθεται και το ερώτηµα αν θα υπάρχει πρόβλεψη για την εξαγωγή και των
παρακάτω δεδοµένων, όπως
• πόσα παιδιά καταλαβαίνουν τα νέα βιβλία που βγήκαν άρον - άρον
για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ ;
• πόσα σχολεία έχουν απαράδεκτες και επικίνδυνες υποδοµές ;
• πόσα παιδιά σχολικής ηλικίας ζουν σε οικογένειες κάτω από το όριο
της φτώχιας που αδυνατούν να τους εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη
για τη συνέχιση του σχολείου, πόσα υποσιτίζονται, πόσα θα
πεταχτούν στο δρόµο µε τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας ;
• πόσα νιώθουν φόβο, ανασφάλεια, κατάθλιψη και αδυνατούν να είναι
συνεπή στα µαθήµατά τους ;
• πόσα περιστατικά βίας έχουµε µέσα στα σχολεία ;
Στο µυαλό όλων µας, έρχεται το βιβλίο του George Orwell, «1984», στο
οποίο ήδη από το 1949 που κυκλοφόρησε παρουσιάζει, προφητικά, ένα
ζοφερό µέλλον όπου όλοι και όλα ελέγχονται από τον Μεγάλο Αδελφό...
Σήµερα, το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να επιβάλλει τη πλατφόρµα
Myschool, ένα πρόγραµµα το οποίο ζητά να συµπληρώνονται σε
καθηµερινή βάση, ποικίλες πληροφορίες που αφορούν στα προσωπικά
δεδοµένα των µαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, χωρίς καµία
ενηµέρωση και διασφάλιση-εγγύηση για τους διαχειριστές αυτών των τόσο
ευαίσθητων στοιχείων και τον τρόπο αξιολόγησης τους.

Είµαστε αντίθετοι στην καταχώρηση στοιχείων όπως :
• ο ΑΜΚΑ των µικρών µαθητών
• το επάγγελµα των γονέων (άσχετα αν είναι άνεργος ή σε
καθεστώς κινητικότητας)
• το ποινολόγιο των µαθητών (αποβολές, επιπλήξεις, διαγωγή)
• η συµµετοχή των καθηγητών σε απεργίες ή στάσεις και µάλιστα
σε ποιές.
Είναι φανερό ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδοµένα των µαθητών.
Είναι φανερό ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδοµένα των γονέων.
Είναι φανερό ότι φακελώνονται οι καθηγητές και οι δάσκαλοι.
Επιπρόσθετα όµως, θα πρέπει να αναλογιστούµε και να προβληµατιστούµε
για το γεγονός ότι φαίνεται πως πρόκειται για µια πλατφόρµα που αφαιρεί
εντελώς το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους. Τη χρήση του
νου. Μέσω αυτού του συστήµατος, στιγµατίζονται παιδιά που
διαµορφώνουν το χαρακτήρα τους και που τα δεδοµένα στην προσωπική
τους ζωή, στη διάρκεια των σχολικών χρόνων, σαφώς µπορεί να
µεταβάλλονται µε τρόπο τέτοιο που να επηρεάζεται η εικόνα τους και στο
σχολείο (θετική ή αρνητική).
Τα παιδιά δεν είναι απλοί κώδικες σ’ ένα πληροφοριακό σύστηµα. Η
παραµετροποίηση αυτών των στοιχείων και ο συνδυασµός τους θα εξάγουν
συµπεράσµατα για τα παιδιά µας, χωρίς να µπορεί να ληφθεί υπόψη ο
ανθρώπινος παράγοντας, η δύναµη της θέλησης, η διάθεση, το δικαίωµα
στην εξέλιξη, στην αλλαγή συµπεριφοράς, η προσπάθεια.
Αυτά τα
συµπεράσµατα ποιος θα τα διαχειρίζεται, σε ποιους θα τροφοδοτούνται και
για ποιους σκοπούς ?
Οφείλουµε ως γονείς να υποψιαστούµε
περιφρουρήσουµε τα παιδιά µας.
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Γι’ αυτό ζητάµε από τους γονείς να µην δίνουν τα στοιχεία των παιδιών
τους και τους διευθυντές των σχολείων να αρνηθούν να παίξουν το ρόλο
του «απογραφέα», µέχρι να πάρουµε γνωµοδότηση από την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και συγκεκριµένες εξηγήσεις και
απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
∆ηλώνουµε ότι προτιθέµεθα να προσφύγουµε στην Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, έτσι ώστε να αποφανθεί για την εγκυρότητα και
τη νοµιµότητα της συλλογής αυτών των στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη
Myschool.
Γιατί στο χέρι µας είναι το «1984» να µη καταγραφεί ως µέλλον
αλλά ως παρελθόν.
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